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Alles wat ademt 
 
Vrede is ver, verder dan ooit,  
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit. 
Wat heeft de angst met ons gedaan?  
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Macht speelt met macht een dodelijk spel,  
bang voor elkaar dreigend met de hel. 
Leer nu of nooit samen te gaan,  
laat alles wat ademt in vrede bestaan,  
alles wat ademt in vrede bestaan. 

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan,  
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
[Russisch couplet; vertaling: 
De machten spelen een spel met de dood,  
beide vrezend een ontmoeting in de hel. 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan]. 
 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 

 
Rob de Nijs, 1985 | Tekst: Gerard Stellaart, Lennaert Nijgh en Belinda Meuldijk | 

Lied beluisteren? Klik hier: https://youtu.be/zunDILjf6KM.  

https://youtu.be/zunDILjf6KM
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Lieve lezeressen en lezers, 

Hebben jullie ook op 15 december jl. gekeken naar het afscheidsconcert van Rob 
de Nijs? Het maakte mij een beetje weemoedig. Hoe vaak heb ik, in mijn gehuurde 
kamer, naar zijn liedje Ritme van de regen geluisterd? Alles gaat voorbij. Hoewel, 
alles? Het lied Alles wat ademt is helaas van alle tijden en nog steeds actueel.  

Alles gaat voorbij. Maar je kan erover schrijven en zo komen sommige 
gebeurtenissen weer dichtbij. Recent schreven we met een groep over Familie. 

Indrukwekkend, zoveel verschillende herinneringen. En 
inspirerend om samen te schrijven en te luisteren naar 
elkaar. Iedere keer weer. 

In deze nieuwsbrief vertellen we over de mogelijkheden voor het 
komende seizoen. En we wensen elkaar fijne Kerstdagen en een 
Inspirerend nieuw schrijfjaar.  

‘Laat alles wat ademt in vrede bestaan.’   Hanneke 

 

Schrijfworkshops in de bibliotheken  
door Ank 

Zoals de meeste van jullie wel weten door de vorige nieuwsbrieven geven Mieke 
en ik in Harderwijk en Putten workshops in de bibliotheek. We schrijven dan met 
behulp van inspirerende schrijfopdrachten over teksten en thema’s uit een vooraf 
bepaald boek. In november was dat het boek van Yvonne Keuls getiteld: ‘Mevrouw 
mijn moeder’ en in december lieten we ons inspireren door het boek ‘Fortuna’s 
kinderen’ van Annejet van der Zijl. Vooraf hoeven de deelnemers het boek niet te 
lezen. Het mag natuurlijk wel.  

Op maandag 12 december hadden wij een overleg met Fatima Essabani van de bibliotheek 
Noordwest Veluwe. De workshops van november en december werden geëvalueerd en nieuwe 
plannen werden gemaakt. In de evaluatie kwam naar voren dat de workshops enthousiast zijn 
ontvangen door de deelnemers. Omdat  we signalen kregen dat vrijdagmiddag misschien niet zo’n 
gunstig moment was voor een workshop, hebben we besloten om een ander dagdeel uit te kiezen 
voor Harderwijk. Vanaf januari 2023 zal dat zijn op de eerste vrijdagmorgen van de maand in 
Harderwijk (dus niet meer op vrijdagmiddag!) van 9.30 tot 11.30. In Putten blijft het op hetzelfde 
dagdeel namelijk de eerste maandagmorgen van de maand, ook van 9.30 tot 11.30. Als je een keer 
meewilt doen kun je je per mail aanmelden voor Harderwijk bij Mieke miekevanr@solcon.nl of 
voor Putten bij Ank ankie.rip@gmail.com. 

Onze nieuwe plannen 
In januari hebben we gekozen om te schrijven naar aanleiding van het boek ‘Lampje’ van Annet 
Schaap. Het verhaal gaat over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die iedere avond 
eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Het gaat over een stormachtige avond, 
waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral gaat het over een licht aansteken, dapper 
zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht. Het is een sprookjesachtig avontuur over een 
moedig meisje en een prachtig verhaal om over te schrijven. Lampje is door de VPRO verfilmd en 
wordt van maandag 2 t/m donderdag 5 januari om 19.20 uitgezonden op NPO Zapp. Mieke en ik 
laten ons erdoor inspireren en bedenken er leuke creatieve schrijfopdrachten bij. Dus als je zin 
hebt om mee te doen ben je welkom in januari. Geef je dan wel snel  op bij bovenstaande email 
adressen om teleurstellingen te voorkomen. De groep in Putten is bijna vol.  

mailto:miekevanr@solcon.nl
mailto:ankie.rip@gmail.com
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We hebben met Fatima nog meer plannen gemaakt voor 2023. We gaan meer aansluiten bij de 
thema’s en de jaarplanning van de bibliotheek. Zo gaan we in februari schrijven naar aanleiding 
van de poëzie van Hans en Monique Hagen. En maak je niet ongerust, je hoeft zelf geen dichter te 
zijn om mee te kunnen schrijven.  Tijdens de Boekenweek van 8 maart tot 19 maart komt de 
schrijver Arthur Japin in een samenwerking van Apollo en de bibliotheek naar Harderwijk. Wij gaan 
daar op aansluiten en gaan schrijven over één van zijn boeken. Een mooie ervaring: eerst schrijven 
over een boek, vervolgens naar een lezing gaan van de schrijver en daarna  het boek lezen. Alles is 
mogelijk maar niet verplicht. 

Tijdens de Boekenweek gaan we bovendien kennismakingsworkshops organiseren op meerdere  
bibliotheek locaties voor mensen die nog nooit bij ons geschreven hebben. Misschien een tip voor 
een familielid of vriend die wel een wil ervaren wat creatief schrijven nu eigenlijk is. Mieke, 
Hanneke en Ank gaan daarvoor een voorstel maken hoe we die gaan invullen. Deze workshops 
zullen gratis zijn en aansluiten bij het thema van de Boekenweek: ‘Ik ben alles’, wat gaat over de 
vele identiteiten en rollen die eenieder van ons heeft. De bibliotheek zal daar nog uitgebreid over 
berichten en ook op onze Facebookpagina en onze website kun je daar binnenkort nadere 
berichten over verwachten. Houd dus onze Facebookpagina in de gaten.  

Het is duidelijk dat de samenwerking met de bibliotheek een meerwaarde heeft. Het gesprek met 
Fatima was inspirerend . Wij zijn er blij mee en verheugen ons op het jaar 2023 en de nieuwe 
activiteiten. 

Schrijvend naar kunst kijken 
door Mieke 

 
Met zes vrouwen zaten we, in november, tussen de ‘springlevende’ schilderijen van 
Ben Viegers. Deze tentoonstelling, Ben 
Viegers, springlevend in het Noord-Veluws 
Museum in Nunspeet, leent zich goed om 
over te schrijven. De onderwerpen en 
kleuren spreken erg tot de verbeelding. 

Met een schrijfboekje op schoot gaven we woorden aan 
de mooie kleuren en voorstellingen. In deze 
schrijfworkshop hebben we een schilderij met woorden 
tot leven laten komen. Stiekem zijn we achter de boom 
gaan staan om de twee vrouwen, die in de deuropening 
staan, ‘af te luisteren’. Waar spraken ze over?  

Een klein stukje uit de dialoog. 

     Bets: Zeg Mien, … eh … weet jij iets van Truus en Tinus van de overkant? Gaat het wel goed daar? 

     Mien: Och, daar bemoei ik me niet mee. Dat moeten ze zelf weten. En … 

     Bets: Wat? Wat … en? 

     Mien: Ik wil er niet over praten. Ik heb genoeg aan mezelf … en … 

     Bets: Waarom niet? Het is toch geen geheim dat ….. 

     Mien: Nee, Bets, ik wil het er niet over hebben. Dat geroddel. Ik doe er niet aan mee.  

     Bets: Oké, jij je zin. Heb je nog een kopje melk voor me? 

En zo stap je dan ook in een wereld van ongeveer honderd jaar geleden. 

De tentoonstelling is nog t/m 8 januari te zien. Beslist een aanrader.  
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(foto pixabay | tekstbron:nataschabruti) 

Reflectief schrijven: mijnenveld voor het ego, wandelpad voor de ziel 
door Els 

 

Op 19 januari 2023 om 14.00 uur (inloop 13.30 uur)  

SCHRIJFWORKSHOP  |  THEMA: HER-INNEREN 

LOCATIE: Golfresidentie 87 8251 NM Dronten 

AANMELDEN: veerkracht.els@gmail.com 

MEENEMEN:  pen en papier 

INVESTERING: 15 euro incl. koffie/thee met lekkers.  

 

Hoe werkt het eigenlijk met herinneringen, vaak borrelt er, als associatie op een beeld, geur of 

smaak, een herinnering op die je als het ware terug plaatst in dat moment. Schrijvend 

onderzoeken we dat, ieder met eigen pen en eigen herinnering. Zo schrijft elke deelnemer een 

persoonlijke route. Geloof me: naar een onverwacht uitzicht.  

In de workshop ontvang je  "schrijfopdrachten" met dit thema in gedachten, ik geef er creatieve 

oefeningen naast zodat je je gedachten er echt op gaat richten, niet altijd even bewust.  

 

Op 23 februari 2023 om 14.00 uur (inloop 13.30 uur)  

SCHRIJFWORKSHOP |  THEMA: TROOST 

LOCATIE: Golfresidentie 87 8251 NM Dronten 

AANMELDEN: veerkracht.els@gmail.com 

MEENEMEN:  pen en papier 

INVESTERING: 15 euro incl. koffie/thee met lekkers.  

 

Troost, een van de belangrijkste ingrediënten in een mensenleven! Hoe vind je troost? Wat troost 

je als je verdrietig bent? Hoe werd je getroost in je leven? En door wie? Of door wat? Vind je net 

als ik troost in het lezen van verhalen? Heb je troostboeken? Ken je de wonderlijke troostrijke 

werking van het schrijven? Ik móet schrijven als ik belangrijke dingen meemaak, schrijven helpt mij 

dingen te verwerken, te ordenen, aan te nemen en een plek te geven mijn leven. Maar ik voer ook 

gesprekken met mezelf, ik heb geleerd mijn innerlijke hulptroepen in te schakelen en de 

verbeelding te laten meehelpen om weer een positieve koers te vinden als ik het zelf even niet 

meer weet. Schoonheid troost: mooie dingen maken, mooie dingen zien. Maar er is ook de troost 

van iemand die luistert, een geliefde die je vasthoudt zonder oordeel, van vrienden die er 

mailto:veerkracht.els@gmail.com
mailto:veerkracht.els@gmail.com
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eenvoudigweg zijn en die zonder veel woorden maaltijden koken en met plannetjes komen voor 

mooie dagen samen. En dan de troost van het buiten zijn, van wandelen en met de wind in de 

haren voelen dat je onderdeel bent van iets groots en oneindigs, zonder dat je er meer van kunt 

zeggen. De troost van de planten in de tuin, van de bomen in het bos, van het water in de rivier en 

de zee, van het zand onder je voeten. Troost is natuurlijk voor iedereen anders, dus ga op zoek 

naar je eigen bronnen. Denk eens na over de betekenis van troost in jouw leven. Hoe werd je 

getroost als kind en later als tiener en later als volwassene? - Welke troost vond je fijn? - Hoe heb 

je zelf geleerd om te gaan met tegenslagen en moeilijke dingen in je leven? - Welke troost 

momenten herinner je je nog levendig? - Welke hulpbronnen heb je zelf ontwikkeld ter 

vertroosting? Ga je autorijden, sleutelen aan je motor, handwerken, poetsen, lezen, schrijven of 

schilderen? Welke activiteiten en bezigheden horen voor jou bij troost? Wat doe je, welke acties 

onderneem je? - Denk ook na over het geven van troost en steun aan anderen. Heb je anderen 

getroost in je leven? Hoe? Wat betekent het troosten van anderen voor jezelf? Is het troosten van 

een ander niet ook af en toe heilzaam voor jezelf? (bron: jfranssen) 

 

Op 21 maart 2023 om 14.00 uur (inloop 13.30 uur)  

SCHRIJFWORKSHOP  |  THEMA: NIEUW 

LOCATIE: Golfresidentie 87, 8251 NM  Dronten  

AANMELDEN: veerkracht.els@gmail.com 

MEENEMEN:  pen en papier 

INVESTERING: 15 euro incl. koffie/thee met lekkers.  

 

Schrijvend zoeken naar een nieuwe blik, een nieuwe visie, een nieuw gevoel, misschien wel 

nieuwe wijsheid.  

Verdriet heeft de neiging om te stapelen, bij het oude voegt zich weer iets, en dat wordt dan 

vanzelf ook weer oud. Hoe kan nieuw weer een werkelijkheid voor ons worden?!  

Enerzijds brengen we wanneer we terugkijken samenhang in ons bestaan. Door dankbaarheid en 

nostalgie, door het herkennen van thema's of van lessen die we leerden. We zijn dus zingevend 

bezig.  

Anderzijds, wanneer we schrijven als een kind, helemaal opgaand in het nieuwe dat ons overkomt 

of dat we tot stand brengen, creëren we een nieuwe wereld. Zo wordt het heden belangrijk, het 

moment het NU.  

We kunnen kiezen welke bril we opzetten wanneer we naar ons verleden kijken: de nostalgische 

of de actuele…..  

 

Schrijfmiddag bij De Maretak in Harderwijk over ‘Hoop’ 
door Hanneke 
 
Waar hoop je op? Wat zijn je wensen, je verlangens, je idealen? 

Op woensdagmiddag 22 februari a.s. van 14.00 tot 16.00 uur gaan we met deelnemers van De 
Maretak creatief en schrijvend aan de slag met het thema ‘Hoop’. De bijeenkomst wordt begeleid 

mailto:veerkracht.els@gmail.com
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door Mieke en Hanneke. Locatie: Middelste Wei 2-4, Harderwijk. Er is ruimte voor vier tot acht 
deelnemers.  

Stichting De Maretak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten. 

Van oudsher wordt hoop gezien als een van de zeven deugden. Hoop doet leven. Zonder 
hoop is niets mogelijk. ‘Hoop is een ding met veren’, dichtte Emily Dickinson in de 
negentiende eeuw. Samen gaan wij ontdekken wat hoop voor ons betekent.  

Om mee te doen heb je geen schrijfervaring nodig. Je schrijft voor jezelf, en het is altijd 
goed. We schrijven aan de hand van concrete eenvoudige opdrachten. Deelnemers die dat 

willen lezen het geschrevene voor. De anderen luisteren, zonder commentaar.  

In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf belangrijk.  
Meedoen? Meld je aan via 06-41829887 of aanmelden@demaretakveluwe.nl.  

Bij voldoende belangstelling zullen we in 2023 verschillende schrijfworkshops aanbieden.  

 

Verschillen 
door Truus 
 

Als je wilt dat er iets gezegd wordt, vraag het aan een man. Als je wilt dat er iets 
gedaan wordt, vraag het aan een vrouw 

Margareth Thatcher 

 
Vele wetenschappers hebben zich gebogen over de vraag of en zo ja welke 
verschillen er zijn tussen man en vrouw. Thatcher meende het antwoord te 
weten. 
Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat wij mensen meer overeenkomsten hebben dan verschillen. 
Alleen al ons uiterlijk lijkt sprekend op elkaar. Het feit dat wij onze geliefde herkennen is 
gebaseerd op kleine onderlinge verschillen zoals de kleur van haren, ogen en huid, de stand van de 
ogen en de mond, de witheid en de stand van de tanden etc. In feite details als je beseft dat we 
allemaal twee armen en twee benen hebben, allemaal rechtop lopen, woorden kunnen vormen, 
na kunnen denken, gebruik kunnen maken van hulpmiddelen en gereedschappen en zo kunnen 
we een eindeloze lijst overeenkomsten oplepelen. Ook geestelijk lijken we op elkaar, al zijn ook 
hier kleine verschillen. Ik herinner me dat wij in de opleiding bij het vak psychopathologie elke zes 
weken een andere psychiatrische stoornis behandelden, zoals schizofrenie, autisme, paranoia, 
narcisme etc. Na afloop van zo’n blok maakten we ons allemaal grote zorgen, want we herkenden 
veel in elke stoornis. En geen wonder: we hebben er allemaal wel iets van in ons, zij het in zo’n 
beperkte mate dat wij, en ook onze omgeving, er geen last van hebben. We zijn net iets beter 
sociaal aangepast. (Waarbij het de vraag is of we dan wel zoveel meer onszelf zijn, maar dat 
terzijde.)  
Toch denk ik dat er essentiële verschilletjes zijn tussen mannen en vrouwen. Misschien aangeleerd 
doordat jongetjes in hun jeugd anders worden benaderd dan kleine meisjes en misschien ook wel 
in aanleg. En waarom ook niet? Ik persoonlijk vind het wel prettig dat de meeste mannen in mijn 
omgeving zich net iets anders gedragen dan de meeste vrouwen. Ik hou er bijvoorbeeld stiekem 
best van om een beetje galant behandeld te worden, het eerst door een deur mag die door een 
man wordt opengehouden en meer van dat soort min of meer ouderwetse etiquette. Maar dat 
zegt nog niks wetenschappelijks over man-vrouw-verschillen, dat besef ik heel goed. Misschien 
zelfs ben ik onderdeel van een uitstervend ras die graag op de handen van mannen gedragen wil 
worden. 

mailto:aanmelden@demaretakveluwe.nl
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Hoe denk jij daarover?  
 

Om je te helpen denken hieronder een paar schrijfoefeningen. 
 

Welke eigenschappen waardeer je in een vrouw?  
Maak een lijstje met trefwoorden. 
Kies er 1 uit en schrijf er 5 minuten onafgebroken over. 
 

Welke eigenschappen waardeer je in een man? 
Maak een lijstje met trefwoorden. 
Kies er 1 uit en schrijf er 5 minuten onafgebroken over. 
 

Kies uit elke tekst 1 woord en schrijf nog eens 5 minuten met deze twee woorden. 
 

Het fijnste is het om deze oefening met iemand samen te doen en de teksten te delen. 
Samen schrijven geeft een ongekende extra dimensie. 
 

Succes! 
 

Het oude jaar achter je laten en het nieuwe verwelkomen 
door Mieke 
 
Deze tijd, als de dagen korter worden en het binnen behaaglijker is dan buiten, is een goede tijd 
om je gedachten en herinneringen op papier te zetten. Na de Kerst, als de beslommeringen van 
een gezellige kerstsfeer en een diner op tafel zetten voorbij zijn, als ‘de boel weer aan de kant’ is, 
is het fijn om je voor te bereiden op een nieuw jaar. 
Hier zijn enkele creatieve schrijfoefeningen die je kunnen helpen om de afgelopen periode en het 
oude jaar achter je te laten en het nieuwe te verwelkomen. 

1. De kerstboom wordt ‘afgetuigd’, de ballen gaan in de doos, het lichtjessnoer netjes 
opgerold in zijn verpakking en de kale kerstboom wordt weer in de tuin gezet of 
meegenomen naar de plaatselijke groenafval. 
Schrijf een monoloog (vanuit de kerstboom) over het aftuigen en/of wegbrengen:  
Vandaag ben/heb ik …….. Zet de wekker op 7 minuten. 

2. Wat is het mooiste geschenk (kan ook iets immaterieels zijn) dat je het afgelopen jaar hebt 
ontvangen. Maak eerst een lijstje van tien items, kies er één uit en schrijf daar 10 minuten 
over. 

3. Schrijf een dialoog tussen twee dieren die elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. 
Bijvoorbeeld twee kippen die op stok zitten, twee olifanten die in het Krugerpark in Zuid-
Afrika lopen of twee vissen in een kom. Neem daar ook weer 10 minuten de tijd voor. 

Heb je nog meer zin, dan kun je ook over kerstherinneringen uit je kindertijd schrijven, je afvragen 
welke dingen je het komende jaar wilt vermijden of wie je graag zou willen ontmoeten. 
Stof genoeg in je eigen leven om over te schrijven.  
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Overzicht 2023 
 
We beginnen het nieuwe jaar met veel mooie schrijfplannen. Er zijn op dit moment 
schrijfmogelijkheden in Biddinghuizen, Dronten, Emmeloord, Ermelo, Harderwijk, Putten en 
Zeewolde. 

Wil je meer, kijk dan op onze agenda. Daar vind je ook informatie over hoe je je kunt aanmelden.  

 

Tot ziens bij De Schrijfkring! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.deschrijfkring.nl/agenda/
https://www.deschrijfkring.nl/
mailto:deschrijfkring@outlook.com

