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Lieve lezeressen en lezers, 

De zomer is aangebroken, voor veel mensen betekent dit even pas op de plaats, niet zoveel hoeven 
en genieten van rust. Er staan nog een paar schrijfworkshops gepland en dan is het vakantietijd.  
Wij van De Schrijfkring hopen begin september samen met anderen naar Italië af te reizen voor een 
mooie schrijfvierdaagse. Je leest erover in deze nieuwsbrief. Vol inspiratie hopen we vanaf oktober 
weer nieuwe schrijfbijeenkomsten aan te bieden.  
 
We wensen iedereen een ontspannen zonnige zomertijd en hopen elkaar op enig moment weer te 
treffen. 
 
Ank, Mieke en Hanneke 
www.deschrijfkring.nl 

 
 

Lichtjesloop 
door Mieke 

 
Op zaterdag 24 september wordt er door 
Stichting De Maretak Veluwe (een 
centrum voor mensen met kanker) een 
wandelestafette georganiseerd.  
 

In deze lichtjesloop wordt door een aantal teams van 13.00 uur tot 22.00 uur gelopen, van elk team 
moet er minimaal één persoon ‘in de baan’ zijn. Net als bij de Samenloop voor Hoop in 2014, 2016 
en 2019 wordt er op de Stille Weide in Harderwijk gelopen. 
Belangrijke elementen zijn deze keer ook weer de kaarsenceremonie en optredens van artiesten.  

http://www.deschrijfkring.nl/
https://www.deschrijfkring.nl/agenda/
http://www.deschrijfkring.nl/
https://demaretakveluwe.nl/
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Op het terrein van de Stille Wei staan kraampjes, waar spullen verkocht 
worden en er is van alles te doen. 
Mensen met kanker zijn eregasten, zij worden tijdens de loop in de 
watten gelegd. 
Wij willen graag een ‘schrijversteam’ vormen. Er kan nog een aantal 
mensen in ons team meelopen. Hoe meer mensen meedoen, hoe 
minder je hoeft te lopen.  
Het inschrijfbedrag bedraagt € 15 per persoon, inclusief T-shirt. Het 
bedrag dat opgehaald wordt komt volledig ten goede aan Stichting De 
Maretak Veluwe. Daar worden de activiteiten van georganiseerd, 
waaronder schrijfworkshops. 
Wil je met ons meedoen, of wil je meer informatie, neem dan contact op 
met Mieke (miekevanr@solcon.nl). 
 

Schrijven in de bibliotheek 
door Mieke  

 
Na een seizoen ‘schrijven in de bieb’ hebben we, met Jack van Zundert van bibliotheek Noordwest 
Veluwe, de balans opgemaakt. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat we er graag mee door 
willen gaan. 
Hoe gaat het volgende seizoen eruit zien? 
- Er wordt een serie van vijf schrijfworkshops gepland. 

We starten in november met het boek van ‘Nederland leest’. Dit jaar is 
dat ‘Mevrouw, mijn moeder’ van Yvonne Keuls, dat in die maand weer 
gratis door de bibliotheek verstrekt wordt. Het thema is ‘oud worden, 
jong blijven’.  
In maart/april eindigen we dan met schrijfopdrachten over het 
Boekenweekgeschenk.  
- De schrijfworkshops worden gehouden in de bibliotheek in Putten 

(de eerste maandagmorgen van de maand) en in Harderwijk (de 
eerste vrijdagmiddag). Begeleiders zijn Ank Rip en Mieke van Rinsum.  

- De kosten zijn € 12,50 per keer, incl. koffie/thee. 
Heb je belangstelling, stuur ons dan even een mail, dan zetten we je op de 
mailinglijst, die we een paar weken voor de tijd rondsturen. Voor Putten is dat 
ankie.rip@gmail.com, voor Harderwijk miekevanr@solcon.nl. 
 

Mijn boek 
door Mieke  

 
In een vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over mijn boek Als ik jou niet had dat ruim een halfjaar 
geleden is uitgekomen. Sinds die tijd is er heel veel gebeurd. 
Soms vragen mensen mij of het boek goed loopt. Eerlijk gezegd: geen flauw idee!  
Wat voor mij belangrijker is, is de aandacht voor het boek, de reacties van familie, vrienden en 
bekenden. Mensen die ik lange tijd niet meer gezien heb, sturen me een berichtje en voor de LETS 
ruilkring en de Probusvrouwen in Ermelo heb ik een uitleg gegeven over het boek en het proces 
ernaartoe. 
Kortom: het schrijven van het boek heeft me meer gebracht dan ik gehoopt had. Schrijven verbindt, 
schept en heelt.  

mailto:miekevanr@solcon.nl
mailto:ankie.rip@gmail.com
mailto:miekevanr@solcon.nl
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Het land van mijn jeugd 
door Hanneke  

Je levensverhaal 
opschrijven en ordenen 
is een hele klus. Een 
leuke klus, dat wel, maar 
ook confronterend, 
verhelderend en 

vermoeiend. Ooit ben ik ermee begonnen 
en geregeld komen er nog bladzijden bij. 
Soms vraag ik me af: hoe lang ga ik ermee 
door en wanneer is het klaar?  

In 2020 publiceerde Mieke Bouma een 
‘praktische gids voor autobiografisch werk’: 
Schrijf je levensverhaal. Het inspireert mij 
door te gaan met schrijven en ordenen en 
terug te gaan ‘naar plaatsen waar ik heb gewoond’ (de betreffende woorden in bijgaand citaat zijn 
door mij gearceerd). 

Recent fietste ik drie dagen door het land van mijn jeugd. Vanaf mijn geboorte tot mijn twintigste 
levensjaar woonde ik in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zuid-Gelderland. Precies het stukje 
Nederland waar mijn voorouders honderden jaren lang werden geboren, woonden, werkten en 
overleden. Ik voel mij dan ook bijzonder thuis in dit prachtige rivierengebied. 

Mijn geboortehuis bestaat nog. Lang geleden 
maakte ik een nostalgische toer met mijn vader en 
hij wees mij toen het venster waarachter ik 
geboren ben.  
Ook de geboortehuizen van mijn ouders zijn er 
nog, en de speeltuin in het dorp waar mijn 
moeder vandaan kwam. Een echte ouderwetse 
speelplek met een gezellig terras waar je ook nog 
eens lekker kan eten. 

De straat van mijn kleutertijd is onherkenbaar 
veranderd. De straatnaam en het huisnummer zijn weliswaar te vinden, maar de huizen hebben 
een andere gevel, het slootje aan het eind van de straat is gedempt en waar vroeger volkstuinen 
waren is een nieuwe wijk verrezen. Het stadje is vol en druk met auto’s, busjes, scooters en fietsers. 
Toen ik geboren werd telde Nederland ruim tien miljoen inwoners, nu zijn dat er meer dan 
zeventien miljoen. Geen wonder dat er overal zoveel meer verkeer is dan toen. 

In het dorp waar ik woonde vanaf mijn zesde lijkt niet veel veranderd, maar ook daar zijn nieuwe 
woonwijken bij gekomen. Het inwonersaantal steeg van ongeveer zeshonderd toen tot ruim 
duizend nu. Ik sta stil voor de oude pastorie waar ons gezin ruim dertien jaar woonde. De 
moestuinen zijn veranderd in grasvelden, de winkel is woonhuis geworden. Ik ontmoet een 
overbuurvrouw die als kind bij een van mijn broers in de klas heeft gezeten. We raken aan de praat 
over allerlei mensen die ik ken of heb gekend. Het voelt vertrouwd. 

Het kerkje van vroeger bestaat niet meer. Op een andere plek is een nieuw bedehuis gebouwd.  

‘Al schrijvend ben je bezig met het wonderlijke 
proces van zingeving. Dat is enerzijds een creatief 
proces, waarbij je jezelf de ruimte en de tijd moet 
geven in vrijheid te schrijven, ontdekkingen te 
doen, te spelen; anderzijds is het ordenen, 
selecteren en keuzes maken. Je zult bij jezelf te 
rade moeten gaan, je met familieleden of oud-
collega’s moeten verhouden, naar plaatsen 
moeten teruggaan waar je hebt gewoond of 
gewerkt, oude tekstbestanden op je computer, 
fotoboeken, agenda’s of dagboeken moeten 
raadplegen. Je zult graafwerk moeten doen 
waarmee je jezelf op het spoor komt.’  
Schrijf je levensverhaal door Mieke Bouma, blz. 12/13 

https://miekebouma.nl/
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Op de begraafplaats bezoek ik de graven van mijn ouders en wandel langs grafstenen met voor mij 
bekende namen. Daar vlakbij is mijn oude schooltje, waar wij vanuit de klas de passerende 
rouwstoeten konden zien. Ook de school is groot gegroeid. 

Al fietsend, samen met een vriendin die naar mijn verhalen luistert, trekt mijn jeugd aan mij voorbij. 
Het voelt als thuiskomen en tegelijkertijd een beetje weemoedig. 

Alles verandert. Ook ik, maar ergens in mij leeft het jonge kind, de puber, de jongvolwassene die ik 
was. Ik zoek ernaar, op foto’s, in dagboeken, op plekken van vroeger, maar vooral in mijn 
herinneringen die ik koester. En al doende word ik, zoals Mieke Bouma dat noemt, de ‘archeoloog 
van mijn eigen historie’.  

Voor een dichtwedstrijd in 2015 schreef ik onderstaand gedicht, dat ook een plaats krijgt in mijn 
levensboek. 

Bommelerwaard 

Het land ontrolt zich achter mijn gesloten ogen, 
ik sta weer boven aan de ruwe stenen trap 
van onze pastorie, uitkijkend over  
de uiterwaarden, sloot en jong gewas. 
En - verder weg - de glanzende rivier. 
Ik loop de trap af naar de tuinen van mijn vader 
op kinderlaarsjes door het natte gras. 
 
Lichtvoetig stappend door de zware modder, 
langs bessenstruiken, bonenstaken,  
aardbeiveld en aardappels en sla, 
weet ik nog niet van het voorbijgaan van de tijd, 
hoe ooit dit landschap mij met weemoed zal vervullen, 
als ik bedroefd, ontmoederd en verloren 
het pad zal moeten gaan naar de volwassenheid. 
 
Achter de kromme knotwilg ligt een broze plank, 
de overbrugging van de smalle sloot 
waar in het voorjaar gele eendjes zwemmen. 
De uiterwaarden geuren nog naar vocht 
alsof ze pas ontwaakt zijn uit de winter. 
Mijn laarsjes stappen over gras tot aan het zand  
en verder langs de stenen, links, voorbij de bocht. 
 
Daar is de bol waar schippers ‘s vrijdagsavonds 
hun boot aanmeren voor twee dagen rust, 
om ’s zondags naar de kerk te kunnen stappen,  
over de dijk, het psalmboek in de hand. 
Ik ga naar Thijs de parlevinker en zijn vrouw 
die limonade schenkt en koek serveert. 
Dan gaan we roeien naar de overkant. 
 
De grijze man beweegt de riemen heen en weer, 
hij rookt en stuurt de boot over het water.  
Ik hoor het klotsen, ruik de golven  
en sigarettenrook. Zo weggedroomd, 
zo veilig met gesloten ogen weet ik  
nog niet van heimwee en voorbijgaan 
en dat het water altijd verder stroomt.  
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De Schrijfbank gaat dromen, zalig niets doen, de dag plukken en 
genieten van het zoete leven 
door Ank 
 

De Schrijfbank is een collegiaal overleg tussen vijf vrouwen die samen in 
Harderwijk, Ermelo, Putten en Dronten schrijfworkshops geven. De groep bestaat 
uit Els Brouwer1, Hanneke Jongeling, Mieke van Rinsum, Truus van Keulen2 en Ank 
Rip. We komen een aantal keren per jaar bij elkaar in Brasserie De Bank in 
Harderwijk (vandaar de naam Schrijfbank) en delen ervaringen met workshops die 
we gegeven hebben, houden elkaar op de hoogte van de nieuwste artikelen en 
boeken op ons vakgebied en inspireren elkaar door werkvormen te bespreken en te delen.  
 
Sinds ik gepensioneerd ben en een gedeelte van het jaar in Italië woon heb ik workshops gegeven in 
Venetië en langs de rivier de Piave vlak bij mij in de buurt. Later heb ik de vierdaagse schrijf- en 
wandelvakantie ontwikkeld. Vier dagen schrijven langs het Canal Grande in Venetië, op het 
platteland bij een wijngaard en een oude boerderij, langs de rivieren de Piave en de Sile en zo al 
wandelend en schrijvend Italië op een andere manier ontdekken.  
Tijdens een overleg bij De Bank ontstond het idee om als Schrijfbankgroep deze wandel- en 
schrijfvakantie bij mij in Italië te gaan volgen. Het programma ligt klaar en de datum is gepland. 
 
Hoe ziet het programma eruit? 

 
Elke dag heeft een eigen thema waar we over gaan schrijven. De thema’s 
passen bij de Italiaanse levensfilosofie.   
Zo maken we dag 1 een wandeling over het platteland en schrijven bij een 
eeuwenoud kerkje, tussen de wijngaarden en bij de rivier de Piave. We 
gebruiken de omgeving als inspiratiebron om te schrijven over een zoet 
leven. De werkvormen nodigen hiertoe uit.  
 
Dag 2 heeft als thema: ‘Pluk de dag’. Die dag pakken we de trein naar 
Venetië en laten ons verrassen als we het station uitkomen door de 
adembenemende aanblik van het Canal Grande. We gaan schrijven in een 
stiller gedeelte van de wijk Cannaregio. We nemen een kijkje in de Chiesa 
San Geremia en door een zijdeur komen we op een onverwachte stille 
plek aan een van de zijkanalen. De omgeving, de schrijfwerkvormen en 

het thema nodigen ons uit om Venetië eens op een andere manier te zien als de meeste toeristen. 
 
Op dag 3 gaan we dromen en bewonderen. Dit 
keer is een wandeling langs een andere rivier, de 
Sile, onze inspiratiebron. De omgeving lokt uit 
om te schrijven over vergane vissersboten en 
verlaten landhuizen. Welke dromen heeft jaren 
geleden een visser gehad wiens boot nu 
gezonken ligt op de bodem van de Sile? Aan het 
eind van onze wandeling komen we uit in 
Treviso een wat minder bekende maar prachtige 
oude stad. 

                                                     
1 Maandelijkse schrijfworkshop in de Golfresidentie in Dronten. Info veerkracht.els@gmail.com,  06-29056972.  
2 Schrijfcafé iedere tweede maandag van de maand, ’s morgens in Dronten, ’s middags in Zeewolde.  
Info https://schrijverij.net/schrijfcafe-dronten-zeewolde, tvankeulen@solcon.nl.  

mailto:veerkracht.els@gmail.com
https://schrijverij.net/schrijfcafe-dronten-zeewolde
mailto:tvankeulen@solcon.nl
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Dag 4 schrijven we over het dolce far niente, het zalig nietsdoen en beginnen de dag heel 
tegenstrijdig te schrijven in een typisch Italiaans dorpscafé.  

 
Behalve schrijven, maken we dus gedurende deze vier dagen ook mooie wandelingen en niet te 
vergeten wordt er ook vooral genoten van de Italiaanse koffie en eetcultuur. Omdat ik al vanaf mijn 
twintigste deze omgeving ken, komen we op onbekende en niet toeristische plekjes en leer je het 
echte Italiaanse leven kennen. 
 
Ik vind het een mooi vooruitzicht om het dit jaar met Hanneke, Mieke, Truus en Els te beleven. We 
zullen elkaar over en weer vast al schrijvend inspireren en vooral zintuiglijk heel erg genieten van 
het zoete en mooie dat Italië te bieden heeft . 
 
Als je nu denkt, dat zou ik volgende zomer ook wel eens willen, neem dan contact met mij op. Ik 
werk met groepjes van vier.  Wil je meer informatie mail dan naar ankie.rip@gmail.com. 
 
Ank Rip, San Bartolomeo di Piave, juni 2022 
 

 

Kennismaken met schrijven 
Op vrijdag 7 oktober a.s. van 10.00 tot 11.30 organiseert 
De Schrijfkring een gratis schrijfevenement voor mensen 
die willen kennismaken met autobiografisch en creatief 
schrijven. Hou voor meer informatie onze website en 
Facebookpagina in de gaten. Daar vind je ook de data van 
de komende schrijfworkshops. 

 
Tot ziens bij De Schrijfkring! 
 
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een berichtje met als vermelding ‘Uitschrijven 
nieuwsbrief’.  

mailto:ankie.rip@gmail.com
https://www.deschrijfkring.nl/
mailto:deschrijfkring@outlook.com

