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• In plaats van te zeggen: wat heeft de oudere 
nodig? is de vraag: wat heeft hij te bieden?  

• Dalende kosten zorg: met culturele projecten 
voor ouderen kan VS jaarlijks een miljard dollar 
besparen. 

• Stijgende betekenis kunst: ‘Het is een heel 
prettig gevoel om werk te doen dat zo duidelijk 
iets bijdraagt aan de maatschappij, aan het 
welbevinden van deze mensen, en aan het 
optekenen van de geschiedenis.’ – schrijfster 
Anneke van Wolfswinkel 

• Ouderen zijn er ook nog eens goed in: 75-jarigen 
beter in vertellen van verhalen dan 25-jarigen. 

• Zingeving: ‘Sinds ik naar een verzorgingshuis ben 
verhuisd is er steeds iets af gegaan. Vandaag is er 
voor het eerst iets bijgekomen.’ 

Proza in plaats van prozac 



Elske van Lonkhuyzen: 
 

‘Van de filosoof Arthur 

Schopenhauer schijnt de 

uitspraak te zijn: “Lezen is 

denken met andermans 

hoofd.” Wie verhalen leest 

of ernaar luistert, stapt in 

de schoenen van een ander, 

kruipt in een simulatiepak, 

al dan niet met troebel 

zicht. Een mooie paradox 

vind ik het: dat je, door je 

blik tijdelijk te vernauwen, 

je blikveld kunt verruimen.  

Omgekeerd houdt het schrijven en vertellen van 

verhalen in dat je anderen uitnodigt te denken met 

jóuw hoofd, even door jóuw ogen naar de wereld te 

kijken. In het Verhalenhuis doen we beide. We 

vertellen. We luisteren.’ 









http://www.hetverhalenhuis.net/de-podcast.html
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/67041/proza_in_plaats_van_prozac


Schrijfoefening 

Maaltijd 

‐ Wie zitten er aan tafel? 

‐ Wat eet je? 

‐ Waar zit iedereen?  

‐ Wat zijn de geuren, kleuren, geluiden?  

‐ Ligt er een tafelkleed? 

‐ Wie is er aan het woord? 

‐ Etc. 



Herschrijfoefeningen 

• Wat is de kern van dit verhaal? Waar gaat het jou uiteindelijk om? Hoe 
zou je de kern (eventueel) nog kunnen versterken? 

• Lees het verhaal een keer hardop in verleden tijd en daarna in 
tegenwoordige tijd. Wat werkt beter? Waarom? 

• Gebruik je de zintuigen? Dus beschrijf je geur, geluid, beeld, smaak & tast? 

• Het werkt goed als een verhaal al in de actie begint, dan zit de lezer er 
direct in. Dat betekent dat een introductie of aanloop vaak nog geschrapt 
kan worden. Is dat in dit verhaal ook het geval? Kijk eens wat er gebeurt 
als je de eerste paar regels schrapt. 

• Het werkt goed als een verhaal geen kant-en-klare conclusie heeft maar 
iets meer een open einde. De lezer wordt dan uitgenodigd zelf na te 
denken over verbanden en het verhaal zelf te interpreteren en duiden. Is 
dat bij dit verhaal ook het geval? Kijk eens wat er gebeurt als je de laatste 
paar regels schrapt. 

• Verder: perspectief, vorm (brief, dialoog, gedicht), … 



(Binnenkort weer) te bestellen via www.wintertuin.nl/uitgeverij 
 
 

2017:  
• Drie Nederlandse edities 
• Eén Vlaamse editie 
• Twee Curaçaose edities (Kurá di Kuenta) 
  

http://www.wintertuin.nl/uitgeverij




 

 

 

 

 Interesse of meer info?  

noortje@wintertuin.nl 

www.hetverhalenhuis.net 


