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Inhoud 
 

Lente en lentekriebels 
‘Over oude wegen en een nieuw begin’ 
Boek Als ik jou niet had nu te leen 
Nieuwe schrijfserie Ermelo 
 
 

Moed 
 

Geef mij de moed om onrecht te onderkennen, 
Ook waar ’t door eeuwen van gebruik gewettigd wordt, 
De vaste wil aan onrecht nooit te wennen, 
Ook waar de macht, het weg te nemen, schort. 
 

Doch zo ik spreek, het zij geen laf opstandig klagen, 
En waar ik zwijg, ’t zij nooit, verwonnen door de tijd, 
Indien ik licht mijn leed en dat van andren drage, 
’t Zij wijl mijn liefde weet, dat Gij de Liefde zijt 
 

Jacqueline van der Waals, Laatste verzen 

 
Lieve lezeressen en lezers, 

Bovenstaand gedicht werd een eeuw geleden geschreven. In 1921 kreeg dichteres Jacqueline van 
der Waals de diagnose maagkanker. Op haar ziekbed schreef ze haar Laatste verzen, die na haar 
dood door haar broer zijn gebundeld en uitgegeven. Zij overleed op 29 april 1922. 
 
Onrecht, moed en liefde, het zijn thema’s van alle tijden. Ook onze tijd is er vol van. Ondertussen 
vieren wij dat het lente is en dat de coronabeperkingen in Nederland zijn afgeschaft. We kunnen en 
mogen weer onbeperkt samen schrijven! 
 
In deze nieuwsbrief vind je onder andere informatie over de schrijfworkshops in de bibliotheken 
van Harderwijk en Putten. Je kunt je nog aanmelden voor de volgende workshops: 

 Maandag 28 maart om 9.30 uur in de bibliotheek in Putten over het boek Kamer, begeleid 
door Ank (ankie.rip@gmail.com). 

 Vrijdag 1 april in de bibliotheek in Harderwijk en maandag 25 april in Putten is het boek Het 
Zoutpad het onderwerp. Deze worden begeleid door Mieke (miekevanr@solcon.nl). 

http://www.deschrijfkring.nl/
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In Ermelo start in april een vierdelige schrijfserie over de seizoenen van het leven. Je kunt je 
aanmelden voor de hele serie, maar de schrijfochtenden zijn ook afzonderlijk te volgen. 
 
Wij hopen op een mooi nieuw schrijfseizoen met elkaar. 
 
Ank, Mieke en Hanneke 
www.deschrijfkring.nl 

 

Lente en lentekriebels  
door Ank 

 
De lente is aangebroken. De dagen worden langer, de zon schijnt sterker, er 
verschijnt bloesem aan de bomen en overal is er nieuw leven. Het wordt ’s 
morgens vroeger licht en de laatste weken voelt de temperatuur 
aangenaam aan. Ik vind het heerlijk om veel voorjaarsbloemen in huis te 
halen. En ook al zijn het nu donkere tijden, toch geeft het mij weer nieuwe 
energie en een positief gevoel. Ik kan er intens van genieten.  
Er is veel geschreven over de lente. Een van de bekendste gedichten is het gedicht Mei van Herman 
Gorter. Het grote verhalende gedicht telt maar liefst 4381 versregels. Hieronder staat het begin van 
het gedicht. 
 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, 

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 
In een oud stadje, langs de watergracht 

In huis was het donker, maar de stille straat 
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat 
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn 

Over de gevels in mijn raamkozijn. 
Dan blies een jongen als een orgelpijp, 
De klanken schudden in lucht zoo rijp 
Als jonge kersen, wen een lentewind 
In ’t bosje opgaat en zijn reis begint. 

Hij dwaalt over de bruggen, op de wal 
Van het water, langzaam gaande, overal 
Als een jonge vogel fluitend, onbewust 

 
Vind je het leuk om zelf wat meer buiten  over de lente te schrijven, dan volgt er nu een tip die ik 
gehaald heb uit het boekje Ik heb altijd schrijfinspiratie van Jolanda Pikkaart:  
 

Maak een eigen schrijfplek op je balkon of in je tuin. 
 
Ikzelf woon in een appartement en ik heb mijn schrijftafel gezet voor de balkondeuren. Vaak als de 
zon schijnt ga ik daar zitten schrijven. Soms zit ik nog binnen, met de deuren wijd open. De frisse 
wind voel ik niet, maar de voorjaarszon voel ik op mijn gezicht en dat inspireert me tot schrijven. 
 
Heb je ook zin om buiten of voor het open raam te schrijven en je eigen voorjaarsgedicht te maken? 
Er zijn verschillende dichtvormen die je kunt gebruiken. Christine de Vries beschrijft er een aantal in 

http://www.deschrijfkring.nl/
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haar boek Dagboek als spiegel. Een aantal ervan gebruiken we geregeld in de workshops die wij 
geven en zullen jullie wel kennen. Hieronder beschrijf ik ze nog kort. 
 

• Het woordgedicht. Je schrijft het 
woord  
L 
E 
N 
T 
E  
aan de linkerzijde van je blad papier. 
Vul de eerste letters aan met losse 
trefwoorden of korte zinnen die te 
maken hebben met het woord lente. 

• Het rondeel. Het rondeel is een 
dichtvorm met acht regels waarin regel 1 en 2 in hun geheel worden herhaald. Het 
herhalingsschema ziet er als volgt uit: 1=1, 2=2, 3=3, 4=1, 5=5, 6=6, 7=2, 8=1 Het gedicht hoeft 
niet te rijmen. Als je het klaar hebt en hardop voorleest, zul je zien dat de herhalingen het tot een 
krachtig gedicht maken. 

• Het elfje. Het elfje bestaat uit 11 woorden, verdeeld over vijf regels met het volgende aantal 
woorden per regel: 1, 2, 3, 4, 1. Met maar 11 woorden kun je heel veel uitdrukken over de lente 
of je lentekriebels. 

• De haiku. Een heel compacte dichtvorm is de Japanse haiku. Over drie regels worden 17 
lettergrepen verdeeld in het schema: 5-7-5. 

• Een wat onbekendere dichtvorm is de sneeuwbal. Hij bestaat uit 10 regels. Elke regel komt er een 
woord bij. Regel 1 heeft 1 woord; regel 2 heeft 2 woorden; regel 3 heeft 3 woorden etc. 

 
Tot slot een voorbeeld van een haiku over de lente.  

In de blauwe lucht 
Kwettert geluid van vogels 

Een nieuwe lente 
 

Ik wens jullie een inspirerende lente toe. 
 
 

 ‘Over oude wegen en een nieuw begin’ 
door Mieke 

 
Dit is het thema voor de derde schrijfworkshop in de bibliotheken in Harderwijk en 
Putten. Het boek Het zoutpad van Raynor Winn is hierbij de leidraad.  
 
Het zoutpad is een inspirerend verhaal over het omgaan met verdriet, de helende 
kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis van het leven. Na 

het verlies van hun huis en het nieuws dat hij ernstig ziek is, besluiten Raynor Winn en haar man 
impulsief het South West Coast Path te gaan lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van 
duizend kilometer door het oeroude, verweerde landschap langs de zuidkust van Engeland. Met 
elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, 
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verandert hun tocht in een bijzondere ontdekkingsreis. Raynor Winn debuteerde met Het zoutpad, 
dat internationaal uitgroeide tot een bestseller. 
 
De schrijfworkshop wordt gehouden in Harderwijk op vrijdagmiddag 1 april (geen grap) van 14.00 
tot 16.00 uur en wordt begeleid door Mieke. Ank zal op maandagmorgen 25 april van 9.30 tot 11.30 
uur in Putten de schrijfopdrachten geven. Om mee te kunnen doen, hoef je het boek niet gelezen te 
hebben. 
 
Voor meer informatie en opgave: miekevanr@solcon.nl of ankie.rip@gmail.com. 

 

Boek Als ik jou niet had nu te leen 
door Mieke 

 
Sinds enkele weken is mijn boek Als ik jou niet had ook te leen in de bibliotheken. 
In een recensie naar de bibliotheken staat o.a.: ‘Het prettig geschreven boek, met een goedgekozen 
titel, volgt Anna door de jaren heen.’… ‘Een geslaagd boek over leven in de tijd van vrijheidsidealen, 
vrijere seksualiteit, oliecrisis, de club van Rome.’  
Bij de bibliotheek Noordwest Veluwe, waaronder Harderwijk en Putten vallen, kan het boek 
geleend worden. Wil je het toch zelf aanschaffen, dan kun je het via de boekhandel bestellen (bij de 
Bruna en Read Shop in Harderwijk is het voorradig) of je kunt bij mij een (gesigneerd) exemplaar 
kopen. 

 

De seizoenen van het leven 
door Hanneke 

 
Lente, zomer, herfst en winter. De seizoenen in de natuur doen denken aan onze 
levensloop, waarin ook verschillende fasen elkaar opvolgen. Levensfasen, waarin 
we ons ontwikkelen, relaties opbouwen, activiteiten ontplooien, en zoeken naar 
zin.  

Aan de hand van gevarieerde opdrachten gaan we daarover schrijven op de tweede woensdag van 
april, mei, juni en juli.  

Voor informatie en aanmelden, mail naar Hanneke, deschrijfkring@outlook.com. Of bel 06-
44616576.  

 

 

 

 

 

 

 
Tot ziens bij De Schrijfkring! 

 
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een berichtje met als vermelding ‘Uitschrijven 
nieuwsbrief’.  
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