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 Eerste schrijverservaringen
 Creatieve workshop ‘Vertellen, vertonen en decor/setting’
 Tips uit de schrijverskringen

Mijn eerste levensboekervaringen (door Annelucie de Vries)
Annelucie de Vries begon dit jaar als levensboekschrijfster. Ze vertelt hieronder over haar eerste
ervaringen met de schrijverskring en met haar vertelster, die net zoals zij, in Rijswijk woont.
In september 2021 meldde ik me voor de basiscursus Levensboeken. Onder andere door de
coronamaatregelen kon ik pas begin februari de cursus volgen.
Tussen de eerste en de tweede bijeenkomst van de cursus, kwam de Rijswijkse schrijverskring voor het
eerst bij elkaar en maakte ik al kennis met andere schrijvers uit Rijswijk. Dat was mooi meegenomen.
Mijn ambassadeur, Hanneke Sas, had een geschikte vertelster voor mij op het oog en al snel na de
tweede cursusmiddag had ik daar een kennismakingsgesprek mee.
Inspirerende foto’s en vragen
Het kennismakingsgesprek met een mevrouw van 87
verliep goed. Het klikte wel tussen ons en ze is een
enthousiaste vertelster. Zoals ze zelf al in het telefonisch
contact aankondigde: “Ik ben een kletskous hoor!”
Onder het genot van een kopje koffie vertelde ze al heel
veel over haar leven. Doordat ze makkelijk vertelde, waren
we zo 2,5 uur verder. Dat was achteraf voor ons allebei te
lang. Aandachtspunten voor mezelf voor een volgend
gesprek zijn dus, gesprek eerder afronden en een voicerecorder gebruiken.
Aan het eind van het gesprek heb ik, ter voorbereiding voor
de volgende keer, een paar themakaarten achtergelaten.
Mevrouw was gelijk geïnspireerd door de plaatjes en de
vragen die daarop staan en zei zich al te verheugen op de
volgende keer.

Enkele kaarten uit ‘Mijn leven in kaart’
van Wout Huizing en Thijs Tromp, ISBN
9789491269226

Schrijverskring denkt mee
Inmiddels is de schrijverskring, bestaande uit vijf schrijfsters en een schrijver, een tweede keer bijeen
geweest en heb ik daar wat praktische tips gekregen voor dingen waar ik in het kennismakingsgesprek
tegenaan liep.

De schrijversgroep ervaar ik als beginneling als een fijn steuntje in de rug en daarnaast is het ook
gewoon gezellig. Al met al ben ik blij dat ik voor deze vorm van vrijwilligerswerk heb gekozen en zal ik
met plezier verder werken aan het levensboek van deze enthousiaste mevrouw.

Workshop Creatief schrijven (door het bestuur)
We bieden je graag een gratis schrijfworkshop aan. Op
dinsdagmiddag 17 mei in wijk- en dienstencentrum ‘t Klokhuis laat
Dé Hogeweg, schrijfdocent en redacteur, je korte schrijfoefeningen
doen. Het thema van deze workshop is Vertellen of vertonen, en
decor/setting. De bijeenkomst begint om 14 uur aan de
Celebesstraat 4 in Den Haag.
Je bent aan het ‘vertonen’ als je in scènes schrijft. De lezers maken de
werkelijkheid mee en trekken zelf conclusies, bijvoorbeeld over hoe
iemand zich voelt. Met ‘vertellen’ maak je sprongen in de tijd en
verkort je het verhaal. Maar wanneer gebruik je in een levensverhaal
het één en wanneer het ander? Hoe zorg je ervoor dat de lezers het
levensverhaal van de verteller voor zich zien en geboeid blijven? Dé Hogeweg hoopt je op ideeën te
brengen. Ben je geïnteresseerd en heb je je nog niet aangemeld? Doe dit snel naar
info@haagselevensboeken.nl. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Tips uit de schrijverskringen


Emoties
Wat doe je als je verteller erg emotioneel wordt? Op zo’n moment kan
het welkom zijn om van onderwerp te wisselen of wat te gaan drinken.
Het is wel raadzaam om er later op terug te komen, bijvoorbeeld met de
vraag: ‘Wat was de reden dat deze geschiedenis u zo extra raakte?’



Tijd
Samen met je verteller een tijd afspreken wanneer jullie stoppen met
jullie gesprek helpt je de tijd af te bakenen. Anderhalf uur is op zich een
mooie lengte. Zet eventueel in overleg de wekker op je mobiel.
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