
 

Nieuwsbrief januari 2018. 

In deze nieuwsbrief: 

- Schrijverskring Centrum op 22 februari. 
- Vernieuwde Interview-schrijfcursus op 5 en 19 april. 
- Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens. 

 

Uitnodiging schrijverskring Centrum op 22 februari. 

Op 22 februari is de derde bijeenkomst van de schrijverskring Centrum gepland in De 

Sprong, Paviljoensgracht 33 te Den Haag, van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. 

Onze schrijverskringen zijn de gelegenheid om in kleine kring (maximaal 10 deelnemers) 

ervaringen uit te wisselen en dieper in te gaan op de vragen die er leven. Deskundige 

begeleiding door onze voorzitter en ervaren schrijver (en trainer) Lies König. 

Maakt u geen deel uit van de schrijverskring van Plony, Rob of Paul, dan kunt u zich  

aanmelden. 

  

Aanmelden graag voor 10 februari via info@haagselevensboeken.nl 

 

Nieuwe Interview-schrijfcursus op 5en 19 april. 

Dankzij de inzet van twee ervaren journalisten kunnen we deze cursus van twee dagdelen 

aanbieden in een volledig nieuwe vorm. De reacties zijn zeer positief.  

Aan de orde komen:  

- Soorten interviews met de verschillende doelstellingen en rollen van de interviewer 

- vuistregels om tot een goed interview te komen 

- mogelijkheden tot verdieping van het verhaal 

- en de benodigde vaardigheden (denk maar aan het omgaan met dilemma’s etc.)  

De deelnemers konden uitgebreid oefenen en de persoonlijke feedback levert een rijkdom 

aan ervaringen op. Er wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van teksten uit de oefeningen: 

Is de tekst duidelijk? Boeiend? Verrassend? Wat valt er te zeggen over soorten indelingen? 

Is er samenhang tussen de verschillende onderdelen. En hoe taalgebruik en zinsconstructies 

het verhaal kunnen kleuren etc. 

De eerstvolgende cursus geven wij op donderdagochtend 5 en 19 april van 09.30 tot 

12.30 uur. Aanmelden via info@haagselevensboeken.nl 

 

 



Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens. 

Komende nieuwsbrieven zullen wij telkens een deel van deze vragenlijst publiceren als extra 

hulpmiddel voor (beginnende) schrijvers. Met dank aan onze schrijver Tineke Hafkemeijer. 

Deze maand: Over jullie gezin en familie.  

Komende maanden volgen: Vertel eens over toen, nu en ons; Over het dagelijks leven 

vroeger; Over opleidingen en werk; Over levensstijl en vrije tijd; Over een eigen gezin; Over 

belangrijke momenten en gebeurtenissen en Over levenslessen en wijsheden. 

OVER JULLIE GEZIN EN FAMILIE 

- Op welke datum en waar werd je geboren? 
- Wat is je volledige naam? Ben je vernoemd naar iemand? 
- Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld op de dag dat jij werd 

geboren? 
- Heb je broers en zussen? Wat zijn hun volledige namen? Wat zijn hun geboortedata? 
- Met wie van hen ging je het meest om toen je opgroeide? Leken jullie qua karakter 

op elkaar of juist helemaal niet? 
- Wat voor spelletjes speelde je het liefst toen je klein was? 
- Hoe brachten jullie de avonden in de weekenden door? 
- Is er een bepaald lied uit he jeugd dat tegenwoordig nog steeds gezongen wordt? 

Ken je daar de tekst nog van? 
- Wat voor boeken las je als kind? Werd er in jullie gezin veel gelezen? 
- Hoe werd jouw verjaardag vroeger gevierd? Wat vond je het leukste aan die dag? 
- Wat is het mooiste cadeau dat je ooit voor je verjaardag gekregen hebt? 
- Waar woonden jullie en wat voor soort huis was dat? Zijn jullie vaak verhuisd? 
- Zijn er geluiden of luchtjes die je nog steeds doen denken aan het huis waarin je 

opgroeide? 
- Had je als kind een eigen slaapkamer? 
- In wat voor soort buurt groeide je op? 
- Gingen jullie veel met de buren om? Was de buurt “hecht”? 
- Op welke datum en waar zijn jou ouders geboren? Weet je ook hun volledige naam? 

Je moeder: 
Je vader: 

- Wat voor soort ouders had je? Waren ze ouderwets of juist heel modern? Waaraan 
merkte je dat? 

- Weet je hoe jouw ouders elkaar ontmoet hebben? Vertelden ze wel eens over die 
tijd? 

- Hoe zou je jullie gezin omschrijven? 
- Wat voor soort vader was jouw vader? 
- Wat voor werk deed jouw vader? 
- Wat is één van jouw leukste herinneringen aan jouw vader? 
- Wat voor soort moeder was jouw moeder? 
- Werkte jouw moeder ook? Zo ja, wat voor soort werk deed ze? 
- Wat is jouw leukste herinnering aan je moeder? 
- Wat vond je het leukste aan jullie gezin? 
- Welke moeilijke dingen hebben jullie binnen het gezin meegemaakt? Hoe gingen 

jullie daar mee om? 



- Speelde het geloof een rol in jullie gezin? Waaraan merkte je dat? 
- Wat zijn de belangrijkste levenslessen die je van je ouders hebt meegekregen? 
- Kende jij je opa’s en oma’s? Wat zijn hun volledige namen? Weet je ook waar ze 

geboren zijn? 
- Wat zijn jouw leukste herinneringen aan je opa’s en oma’s. 
- Kun je een stamboom van jouw familie tekenen? 
- Zag je je opa’s en oma’s vaak? Waren ze belangrij voor je? 
- Gingen jullie als gezin veel met de familie om? 
- Had je lievelingsooms en –tantes? Waarom was je dol op ze? 
- Hoe vaak zag je je familie? Waren er vaste dagen waarop jullie bij elkaar op bezoek 

gingen? 
- Hoe gingen jullie daar naar toe? 
- Hadden jullie familiebijeenkomsten? Wat deden jullie op zo’n bijeenkomst? Vond jij 

het leuk om er heen te gaan? 
- Waar werd dan over gepraat tijdens zo’n bijeenkomst? 
- Mocht je als kind meepraten of was er een verschil tussen de kinderen en de 

volwassenen? 
- Zijn er binnen onze familie ‘geheimen’ waar we het nooit over hebben gehad? 
- Was er binnen de familie ook een ‘zwart schaap’? Wie was dat? Werd er veel gepraat 

over “vroeger” binnen  het gezin en de familie? Welke onderwerpen kwamen dan 
steeds terug? 

- Wat was de meest feestelijke dag van het jaar? Welke feestdagen waren er nog meer 
die niet meer gevierd worden? 

- Welke bijzondere dagen vierden jullie binnen het gezin. Hoe vierden jullie die? 
- Hoe vierden jullie Kerst en Oud en Nieuw? 
- Gingen jullie wel eens uit met het hele gezin? Wat deden jullie op zo’n dag? Op welke 

dagen uit jouw jeugd kijk je met plezier terug? Waarom juist die dagen? 
- Had je vader een even grote rol als je moeder in de opvoeding? 
- Wat was het leukste aan het opgroeien toen? 

 

 

*** 


