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Beste lezer

Je vindt hier de ervaringen van schrijfdocenten die in drie 
aparte situaties met senioren én jongere mensen uit verschil-
lende generaties aan de slag gingen. Zo ontstond er een zinvolle 
wisselwerking tussen generaties hoogbejaarden, jonge senioren, 
volwassenen en zelfs kinderen. Ze vertelden, schreven, lazen voor 
en bundelden hun teksten in knap vormgegeven boekjes.
De brochure wil je vooral inspireren om een eigen project op te 
zetten met ouders en grootouders op een school, met bewoners 
in een Woon- en ZorgCentrum (WZC of RVT), met senioren in 
een dienstencentrum of waar je ook maar senioren met andere 
generaties kunt samenbrengen.
De drie beschreven projecten werden uitgevoerd en begeleid 
door schrijfdocenten op initiatief van Creatief Schrijven vzw, die 
daarvoor een samenwerking aanging met de Koning Boudewijn-
stichting. Een stuurgroep van Creatief Schrijven begeleidde de 
projecten inhoudelijk. Vele lokale medewerkers, personeelsleden 
én vrijwilligers zorgden voor een vlot verloop.
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EEn lEVEn AfRonDEn
 

Heb ik gedaan wat ik moest doen? 
Deed ik het goed genoeg? 
Stelt mijn leven iets voor? 
Hoeveel ouderen blijven ’s nachts wakker als er 
levensvragen de kop op steken? 
Wat wil ik nog eens meemaken? 
Wat wil ik nog kwijt? 
Met wie moeten er nog zaken uitgepraat? 
Wat moet of kan of wil ik nog oplossen? 
Is het piekeren? Almaar opnieuw gebeurtenissen 
herkauwen, feitelijke elementen herbekijken,  
oude en nieuwe erbij halen of laten vallen? 
Of is het een voorbereiding op de ultieme laatste 
vraag:  Welke zin heeft mijn leven gehad? 

Elk menselijk leven vertelt een verhaal. Dat verhaal 
is het menselijk leven zelf. En elk levensverhaal 
maakt het liefst de cirkel rond, wil afronden en 
afsluiten; zoekt de verhaallijnen die alle, geslaagde en 
minder geslaagde, gebeurtenissen verbinden; plaatst 
persoonlijk welslagen of trauma’s in verhouding 
tot maatschappelijke evoluties en gebeurtenissen 
als rampen of oorlogen. Dit afronden verzoent 

de steken die iemand liet vallen met het kleine of 
grote onrecht dat hem zelf is aangedaan. Het pakt 
alsnog de onvoltooide zaken aan. Iemand die het 
verhaal van zijn leven mag afsluiten, kan zeggen: “Ik 
onderzocht en heb het afgemaakt. Het is voltooid.” 
En met een geslaagde afronding is het geruster “uwe 
kop leggen”, de Grote Afronding van Het Leven.

De laatste levensfases brengen senioren de op-
drachten en vragen om het levensverhaal zinvol  
af te sluiten. Mensen hebben daarom het recht om 
legaal met hun verhaal bezig te zijn, om dat te  
delen met anderen, door te vertellen of te schrijven.  
De ultieme afronding zal dan sneller gebeuren. 

Kan dit op jongere leeftijd, zoveel te beter. Dan 
blijft ook een gesprek met nakomelingen mogelijk. 
Elke ouder beseft dat hij steken liet vallen en fouten 
maakte. In de periode tussen het zeventigste en 
zesenzeventigste levensjaar kunnen ouders voor het 
laatst hun kinderen aan wanneer die voor hen ko-
men te staan om hen die fouten en gevallen steken 
kwalijk te nemen. 

Ouders proberen altijd hun kinderen te sparen 
van narigheid. Zij proberen hen niet te bezwaren 
met de lastige vragen die opduiken bij ellendige 
gebeurtenissen. En zonder die vragen zelf precies 
te kennen ondergaan kinderen willens nillens de 
antwoorden die hun ouders formuleren. Weten 
kinderen altijd wat het leven met hun ouders 
deed? Hoe het leven van hun ouders gekleurd 
werd wanneer zij op jonge leeftijd broers, zussen 
of andere familieleden verloren, tegenslagen op 
het werk kenden, onderlinge ruzies bevochten, 
conflicten met buren hadden, af te rekenen 
kregen met vormen van winst en verlies …? 
Kennis van die achtergronden brengt inzicht in 
het handelen en de geschiedenis van ouders. Wat 
kinderen zal helpen om hun eigen verhaal en ge-

Deze brochure is een handrei-
king die je op weg kan zetten om 

zelf een project uit te werken met 
senioren in wisselwerking met jongere 

mensen uit andere generaties.  We schetsen de 
voorwaarden om zinvol te werken, de stappen 
die je kunt zetten in de voorbereiding, de veilige 
context die nodig is en geven voorbeelden van 
uitgewerkte sessies, geïllustreerd met resultaten 
van deelnemers. 

 In een ARchIpel VAn VeRhAlen

Mensen zIjn

eIlAnden
schiedenis in een juister perspectief te plaatsen. 

Op latere leeftijd verliest een mens de spankracht 
om ouder-kind confrontaties aan te gaan. Dat maakt 
dan de tijd rijp om dat soort conflictueuze zaken 
te laten rusten met de boodschap: “Wij respec-
teren dat jij alles wat er in jouw doos ligt erin wilt 
houden of dat je die afgegrendeld houdt.” Wanneer 
dit allemaal op een gezonde manier achter de rug 
is, kan voor ouderen, bij het begin van hun echte 
hoogbejaardheid, tussen zesenzeventig en tachtig, de 
broodnodige afronding sneller verlopen.
 

VAn DE WERElD AfGESCHoVEn

De individuele, persoonlijke opdracht om af te 
ronden tijdens de laatste levensfases, vormt een 
bijzondere uitdaging voor onze samenleving in het 
algemeen en voor onze rusthuizen en verzorgings-
centra in het bijzonder. Hoe kunnen wij ouderen 
helpen bij deze afsluitende opdracht? Hoe helpen 
wij hen een zinvol slot aan hun leven te breien, 
ongeacht mogelijke ongemakken of gebreken? Hoe 
creëren wij voor hen ruimte om te ontmoeten, te 
praten en te vertellen? Hoe begeleiden wij dit per-
soonlijke terugblikken tot een geslaagde afsluiting? 
Hoe stimuleren wij hen om betekenisvolle hoofd-
stukken en eindzinnen te schrijven aan hun verhaal? 
Of houden wij het bij verzorging met pilletjes en op 
tijd in bed? Laten we alles liever ‘rusten’ zodat ook 
het personeel naar huis kan? 
 
Veel ouderen worden uit het leven geschoven, veilig 
weggestopt, met personeel dat mee wordt opge-
borgen, in instellingen ontwikkeld rond een medisch 
model, boordevol zorg, maar sterk gefocust op de 
afgebrokkelde kanten van mensen. Hierdoor over-
heerst een sfeer van gebrek en ziekte. 
 
Terwijl een verblijf in een rusthuis, kort of lang, nog 
een belangrijke periode kan worden in iemands 
leven. Daarvoor zijn contact, ontmoetingen en het 
onderhoud van nieuwe en oude relaties letterlijk 
van levensbelang. Met uitzondering van een aantal 
rusthuizen die op een andere manier zijn gebouwd, 
kunnen de meeste rusthuizen jammer genoeg moei-
lijk beweren: “Onze instelling is georiënteerd op 
de wereld”. Hoewel ouderen, bezig met het grote 
loslaten, niet meer per se willen georiënteerd zijn 

op die grote wereld, blijkt het gewone, dagelijkse 
leven van buiten in deze instellingen te weinig aan-
wezig. Mensen zien een aantal leeftijdsgenoten, het 
personeel en familie langskomen; zien steeds meer 
vrienden en kennissen wegvallen. De contacten 
worden mager. Materiële dingen moeten achter-
laten is niet onoverkomelijk. Maar het moeilijkste 
wordt intiem of intens menselijk contact te moeten 
missen, zoals je dat vroeger had met je partner of 
met vrienden. Zeker voor minder mobiele mensen 
moeten rusthuizen de buitenwereld naar binnen 
uitnodigen.

Het vraagt heel wat inspanning van mensen om veel 
te moeten achterlaten en te herbeginnen in een 
nieuwe omgeving, om opnieuw contact te zoeken 
en te maken. Herinneringen nemen dan sterk in be-
lang toe maar ook ontmoetingen in het hier en nu. 
Mogen en kunnen vertellen over de eigen geschie-
denis, het vroegere leven, je eigen levensverhaal 
stimuleert en voedt die broodnodige ontmoetingen. 
 
Is er in onze dag-, diensten-, verzorgingscentra 
en rusthuizen voldoende ruimte voor die onafge-
werkte levensverhalen? Is er daarvoor de nodige 
rust? Is er iemand nabij om op verhaal te komen? 
Is er iemand die zorgzaam woorden aanreikt als 
zij ontsnappen, die gaten helpt dichten, lijnen helpt 
trekken? Bestaat er de mogelijkheid om bij elkaar te 
vertoeven, in vertrouwen te schrijven, voor te lezen, 
een traan weg te pinken, te lachen, …? Durven zij 
die broodnodige ruimte creëren zodat junioren, 
medioren, senioren en onze alleroudste hoogbejaar-
den kunnen samenkomen om levensverhalen uit te 
wisselen? 
 
Het enthousiasme en het plezier waarmee de 
meeste ouderen naar onze schrijfprogramma’s kwa-
men, laat vermoeden dat er een verlangen is naar 
meer, naar meer kleur, naar diepgang, naar echte 
ontmoetingen en dialoog. 

TUSSEn GEnERATIES
 
Senioren verlangen niet alleen naar ontmoetingen 
met leeftijdsgenoten die voor dezelfde opdracht
staan, maar ook met leden van andere generaties. 
Wanneer wij spreken over “oudere” kunnen wij 
dit alleen maar in relatie tot “jongere”. Iemand die 

6 7



in een rusthuis leeft is niet “de oudste”. Hij of zij 
wordt dat enkel maar in verhouding tot iemand 
anders. En dat zijn wij aan het verleren: de oudsten 
te laten bestaan in een samenleving in verhouding 
tot of in relatie met jongeren. 
 
Oud-zijn moet een collectieve betekenis krijgen 
die de aangepaste dienstverlening of de juiste 
verzorging overstijgt en meer inhoudt dan een ge-
vecht tegen aftakeling en vereenzaming. Want dat 
blijft eenzijdig het medisch model. Onze schrijf-
projecten zijn een aanleiding om te proeven van 
de verrijking die “ouder worden” kan opleveren, 
bijdragen aan onze wereld.  
 
Wij zien in deze schrijfprojecten - waaraan men-
sen van uiteenlopende leeftijden deelnemen - hoe 
de buitenwereld binnenkomt en toegelaten wordt 
in de binnenwereld van elke deelnemer. Onder-
scheid in leeftijd valt weg dankzij schrijfoefeningen 
die de deelnemers in duo, trio of per vijf af- en 
uitwerken. Samenwerken aan één gezamenlijke 
opdracht doet een beroep op ieders persoonlijke 
ervaringen, ongeacht leeftijd. Alle partijen krijgen 
de kans om op een dynamische manier een deel 
van hun erfenis achter te laten. We respecteren 
ieders eigenheid en spreken elk individu aan om 
bij te dragen tot een resultaat dat groter wordt 
dan de som van de delen. 
 
Jongeren en ouderen trekken zo elkaars wereld 
binnen. Andere werelden, daarom niet altijd vro-
lijke werelden, maar zij brengen nieuw leven, met 
nieuwe namen en gezichten, identiteiten, avon-
tuur, ongekende of ongehoorde verhalen met een 
eigen gezicht. Samen schrijven laat jong en oud de 
humor ontdekken en appreciëren van andere leef-
tijdsgroepen; laat respect groeien voor mekaars 
schrijf- en levenswerk; laat bij iedereen vooraf 
ingevulde prentjes van kleur verschieten.

SCHRIJVEn IS… HIER & nU  
PlUS VRoEGER & lATER 
 
Tijdens hun laatste levensfases ontwikkelen veel 
mensen sterk de vaardigheid om in het hier en nu  
te leven. Ieder van hen beseft het hele leven lang 
dat er ooit een einde aan komt. Misschien moet 
iemand eerst door een fase van melancholie en 

zelfs van rouw of depressie. Maar eens daarboven-
op lukt het de meesten om geregeld in het hier en 
nu te vertoeven, stil te staan bij kleine dagelijkse 
wonderen. Gewoon genieten van een bezoek, een 
concert, ergens naartoe gaan. Jongere mensen 
blijven op zo’n momenten meer bezig met wat 
daarachter komt of hebben zin in iets anders dan 
in wat ze aan het doen zijn. 
 
Schrijven over het eigen leven en daaruit voorle-
zen is een uitgesproken manier om in het hier en 
nu te verblijven. Schrijfopdrachten brengen kleine, 
trage avonturen die schoonheid, betekenis en zin 
geven aan het leven op het eigenste moment van 
het schrijven en voorlezen zelf. Zij dragen bij tot 
het delen van iemands essentie met anderen. “Ik 
ben M., niet alleen maar die oude vrouw met haar 
grijs haar, kapotte heup en een hoop medische 
problemen. Ik heb al een leven achter de rug dat 
waardevol is.” 
 
We schrijven en oefenen in groep. Herinneringen 
komen boven, onthullen de verhalen achter de 
eerste verhalen die mensen geneigd zijn spontaan  
op te dissen. We leren met andere oren luisteren 
naar mekaars schrijfsels. Zo ervaren we welke im-
pact en effect woorden hebben. Wat de woorden 
van anderen bij mij en mijn woorden bij anderen 
teweegbrengen. Los van waardeoordelen, los van 
“goed of slecht” geschreven. We zetten samen 
gewoon zorgvuldig een paar gekozen woorden op 
papier en lezen voor. 
 
En daaruit trekken we lessen. Om zo opnieuw 
een lerend individu te worden. Als je grootouder 
wordt, op pensioen gaat, het rusthuis binnengaat 
… wordt je een rustend iemand, met de pauze-
knop ingedrukt, een roestend iemand. Het is fijner 
en gezonder om een lerend iemand te blijven, tot 
de laatste levenssnik de ‘record’-knop ingedrukt. 
Om te leren ons tot het leven te verhouden, tot 
elkaar, tot de dood. Dat houdt nooit op. Leren, 
zin geven, mekaar ontmoeten, … dat is in elke 
levensfase anders. Als ik jou moet ontmoeten als 
ik vijfentachtig ben en jij raakt maar half uit je 
woorden en ik zie misschien niet goed meer, dan 
moeten wij allebei weer leren om elkaar toch nog 
te ontmoeten. 

TAAl (S)TEMMEn

Om hun levensverhaal te schrijven en vertellen 
putten mensen kracht uit hun taal. Zij maken zich 
met hun taal zichtbaar, hoorbaar, weerbaar. Taal is 
een dierbaar bezit en blijft ook meestal het langst 
onze  eigendom, zelfs wanneer we veel van onze 
andere mogelijkheden verliezen. Maar als je in de 
loop van de dag weinig spreekt of als er weinig 
tegen jou gesproken wordt, keert taal zich naar 
binnen in de vorm van denken en piekeren. 
 
Door te schrijven wordt taal weer belangrijk, ver-
schijnt opnieuw een mondige stem in de wereld 
die iets te vertellen heeft, niet enkel over vroeger, 
maar ook over het leven vandaag. Wat voelt ie-
mand nu, wat wil hij nu, waar kijkt hij nu tegenaan 
en waar kijkt hij naar uit? Ook in een rusthuis.
 
Schrijven en voorlezen laat stemmen opgaan  
en gelden. Laat mensen opnieuw woorden zoeken, 
zinnen maken, opnieuw bestaan als denkend en 
creërend individu. Stemmen scheppen vreugde. 
Op dieper niveau ben je een openhartig kunste-
naar die schrijft, tussen en buiten de lijnen en die 
met taal de ziel openbaart. Die samen met andere 
schrijvers eigen verhalen leest, herleest en regel-
matig weer iets anders verstaat. Zo onthult het 
wezenlijke zich in vele lagen. 
 
Schrijven levert een tastbaar product op met 
verhalen, brieven, gedichten, mogelijk geïllustreerd 
met foto’s en vormgegeven in allerlei letterty-
pes. Schrijven levert een tastbaar bewijs van een 
bestaan. Voor sommigen die als kind niet de kans 
hadden om lang naar school te gaan kan zich zo 
met creatieve, ontroerende taal een belangrijke 
cirkel sluiten. 
 
Zo’n schrijfproject vraagt energie en aanpassing, 
van deelnemers maar ook van begeleiders. Betut-
teling en censuur zijn uit den boze. Ook als zorg, 
verdriet, schrijffrustratie of slapeloosheid dreigen 
tussenbeide te komen. De houding van de bege-
leiders, het ritme van het werk in de groep, de 
gehanteerde methodes en oefeningen moeten met 
zorg afgestemd zijn. Zo kan elke stem spreken en 
gehoord worden, met ruimte en respect voor de 
verschillende facetten van het totale leven, zonder 
de nabijheid van de dood te ontkennen. 

ER ToE DoEn

Door te schrijven en te vertellen vernieuwen 
schrij-vers blijvend hun identiteit. Mensen luisteren 
naar hun woorden. Zij schrijven mee geschiedenis 

en geven haar door aan de 
volgende generaties. Door 
te schrijven en te vertellen 
komen zij erachter dat het 
leven o.k. is. Dat zij het 
best mogelijke leven leid-
den dat zij konden leiden. 
Persoonlijke ervaringen 
met universele gebeur-
tenissen als geboorte en 
dood, vader en moeder, 

verliefd worden, familie en vrienden, de eerste 
dans of kus, het eerste werk, eigen kinderen op de 
wereld, … krijgen hun eigen plaats en maken elk 
levensverhaal uniek. Zoals het ook zal zijn voor 
hen die nakomen.
 
Intens schrijven in het hier en nu, met anderen, met 
jong en oud, over herinneringen en toekomstplan-
nen, stimuleert onthechting en breekt het wachten 
op de dood. Luisteren en beluisterd worden, samen 
vertoeven bij verhalen en er elkaar in ontmoeten, 
helpt afscheid nemen en zal helpen om waardige 
laatste zinnen te schrijven. Tot de laatste snik als 
interessante persoon mogen vertoeven tussen 
anderen. “Er nog toe doen” en dat te voelen tot in 
de toppen van je tenen. Daar gaat het om.
 
De gelukspsychologie leert dat mensen toffe en zin-
volle contacten nodig hebben. Iedereen moet af en 
toe het gevoel ervaren: “Hé, ik besta”. En daarvoor 
is “flow” nodig. En een opdracht voorgeschoteld 
krijgen die moeilijk genoeg is, is een voorwaarde 
om ‘flow’ te ervaren. Er moet een uitdaging voorlig-
gen waarbij je op je tanden moet bijten. Daarom 
is er in onze schrijfopdrachten geen plaats voor 
goedbedoelde maar misplaatste betutteling. De 
schrijfopdrachten zijn altijd eenvoudig maar nooit 
simpel. Geregeld klonk het bij onze deelnemers: “Ik 
heb meer geschrapt dan geschreven. Het was niet 
makkelijk. Ik heb alles kapot gescheurd en ik ben 
opnieuw begonnen. Ik heb er nog de hele avond aan 
gewerkt.” Maar ondertussen rijpten er vruchten 
om fier op te zijn, om daar met anderen de tanden 
in te zetten. Deelnemers aan onze schrijfprojecten 
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keken uit en bleven komen naar de schrijfateliers, 
leefden vol spanning toe naar het moment van de 
presentatie. Fiere zonen, dochters, echtgenotes of 
vrienden keken uit naar de schrijfsels van hun trotse 
moeders, vaders, tantes of oma’s. 

ESSEnTIEEl nAlATEnSCHAP
 
Elke mens heeft iets af te werken en af te ronden 
als hij ouder wordt. Tussen zeventig en tachtig wil 
hij graag onrecht herstellen. Het onrecht dat hem is 
aangedaan en het onrecht dat hijzelf aandeed, al dan 
niet bewust. Na het tachtigste levensjaar vervaagt 
het belang van dat eigen individuele levensverhaal 
en treedt het verhaal van het gezin, de familie en 
de samenleving meer op de voorgrond. Een groter 
verhaal waarbinnen zich zoveel individuele ver-halen 
afspelen. Vertellingen over de Leuvense stoof, over op 
veertien jaar gaan dienen of werken in de fabriek, op-
groeien in een gezin van negen met een woonkamer 
van vier op zes, over rampen en oorlogen, …
 
Daaruit groeien de lessen en de opdrachten voor 
de achterblijvers. Pluk de vruchten van de arbeid 
van onze generatie en zorg voor de oogst voor de 
volgende generatie. Iedere generatie verdient het 
om bedankt te worden door de volgende voor haar 
verdiensten.
 
Wie schrijft, die blijft en een mens leeft niet van 
brood alleen. Wellicht schept loslaten van materiële 
zaken in de laatste levensfase ruimte voor meer 
geestelijke, spirituele en voor velen ook religieuze 
vragen. Heb ik een verschil gemaakt? Was ik een 
goede moeder, een goede vader, een goede buur-
vrouw, …? Wat is de zin van mijn bestaan? Het doet 
nabestaanden deugd als zij naast materiële zaken ook 
voldoende verhalen krijgen. Want eens komen hun 
vragen: “Wie of wat was deze moeder, deze vrouw? 
Wie of wat was deze vader, deze man?” Nagelaten 
schrijfsels zijn dan een feest, een cadeau voor hen die 
later komen. Zij helpen om het onzegbare te zeggen, 
het onzichtbare zichtbaar te maken, soms tussen de 
regels. Het helpt te begrijpen wat eerder misschien 
niet te begrijpen viel. Een gedicht, verhaal, brief, 
handwerk, kast,… tastbare, eigenhandig gemaakte 
of geschreven zaken achterlaten die iets betekend 
hebben, verbinden de vroegere met de huidige en 
komende generaties. 

ElK lEVEnSVERHAAl IS 
EEn DIAlooG

Ik schrijf, jullie schrijven mee. Ik lees voor, jullie luis-
teren. Jullie lezen voor, ik luister. Ik laat in mijn leven 
kijken, in mijn ziel. Jullie laten in jullie levens en zielen 
kijken. Ik vertrouw er op dat jullie proberen mij te 
begrijpen zoals ik dat met jullie doe. Ik krijg respect. 
Ik geef respect. En iedereen blijft eigenaar van zijn 
verhaal.

Uiteraard vraagt iemand wel eens naar het nut van al 
dat geschrijf: “Wat levert dit op?” Maar op het einde 
van het leven tellen alleen vragen naar zinnigheid, niet 
meer naar nuttigheid. Op het einde van het bestaan 
moet het niet meer opleveren. Dan staat het respect 
voor de verdienste van de ouder wordende mens 
voorop.
 
Schrijven en vertellen vormen een eenvoudige weg 
naar echt contact. Gebeurt dit in een rust- of verzor-
gingstehuis dan heft dat er het medische kijken op. Er 
ontstaat contact met honderden jaren levens. Familie 
kan opnieuw trots zijn, krijgt nieuwe verhalen. Ritueel 
praten maakt plaats voor echte dialoog. Bewoners 
kruipen rusteloos achter hun pen om te schrijven, 
bladeren doelgericht door fotoalbums, gaan op zoek 
naar muziek of rijmpjes van vroeger, … Grootouders 
vertellen enthousiast over hun ervaringen aan hun 
kleinkinderen en schrijven ze nadien ook nog uit. De 
tijd wordt zinnig besteed en hij laat zinnige verhalen 
vertellen. Iemand wiens tijd leeg is, gaat lege verhalen 
vertellen die snel verschrompelen tot zeuren. 
 
In deze vernieuwde dialoog ontdekken mensen 
meestal nieuwe stukken van zichzelf. Daaruit groeit 
de moed en worden mensen minder angstig en 
moeten ze misschien minder medicatie gebruiken. 
Daaruit groeit de moed om beter mee te beslis-
sen over al die onderzoeken die nodig zouden zijn. 
Groeit de moed om openhartig te praten met familie 
en te zeggen: “Kijk, als mijn tijd gekomen is, dan laat 
ge mij gaan.” Moed om die laatste waardige zin te 
schrijven. 

Mieke de Veuster
ontwikkelingspsycholoog, –coach en -trainer
MarQ Willems
docent autobiografisch schrijven

“Dag Markske!” 

Donderdagochtend 25 september 2008, tien 
uur, rust- en verzorgingstehuis De Tol in Deurne,  
ontspanningsruimte: een ruime halve cirkel, met grote 
ramen die uitkijken op het terras en de netjes onder-
houden tuin. Binnen glijden de zonnestralen uit op 
de pas gedweilde linoleum en schuiven weg onder een 
biljarttafel die warm gehouden wordt met een zware, 
donkergroene toileciré; langs blankhouten stoelen en 
tafels met lakentje en een houten bakje voor biervilt-
jes, geen asbakken. Bij de ingang groeien gebreide 
sjaals, mutsen, handschoenen en dekentjes aan een 
houten staander. Zij bieden zich voor een appel en een 
ei te koop aan. Werk van de lokale “knitting granny’s”. 
Ik kom voor “the writers in residence”.

De mevrouwen Craet, Janssens, Hermans,  
Keersmaeckers en Rylant stappen, schuifelen of  
rollen binnen en verzamelen zich bij mij rond een 
tafel met thermos en boek. Ik voel mij een kleine 
jongen, met Nieuwjaar op bezoek bij vijf oma’s 
tegelijk en wacht gespannen als bij een mondeling 
eindexamen. Ik presenteer hen dadelijk mijn selectie 
uit hun bijeengeschreven brieven, gedichten en andere 
verhalen van ons boek “woordenwisseling, wijze 
woorden over vroeger en nu”. Anders dan bij de afge-
lopen twaalf schrijfbijeenkomsten hoef ik dit keer geen 
microfoon gebruiken want wij zweren samen, lekker 
dicht bij elkaar, rond foto’s en vellen vol woorden, hun 
woorden. 

Acht heldere blikken, twee ogen met tranen, één 
gebroken been, ontelbaar vele grijze haren, vijf grote 
monden met brede glimlachen en bovenal: tien grote, 
gespitste oren. Klaar voor de woorden die zij, met mij 
–in het begin nog “Meester Mark”- uit hun herin-
neringen en uit hun pennen tevoorschijn toverden 
en waaruit ik een selectie voor ons boek, ‘ter hunner 
goedkeuring’ kom voorlezen. Voor mij liggen hoofd-
stukken die op mijn lippen één vraag laten branden: 
“Doen deze woorden hen voldoende eer aan?” 

Ik lees hen hun brieven voor, hun gedichten en ver-
halen gegroeid en gerijpt uit korte en lange lijstjes 
over geboortes, namen die zij ooit droegen of kregen; 
over speelgoed, kledingstukken, lievelingsmuziek en –
gerechten; over geluiden uit de straat of van op
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 het werk; over vaders en moeders, broers en zussen, vrienden en 
vriendinnen, overledenen en overlevenden; over vakantie- en werk-
plekken; over liefde en oorlog; uit lijstjes van kindervragen en vragen 
van vandaag; gekristalliseerd in een loepzuiver panorama op het 
leven. 

Schrijven was als samen een maaltijd klaarmaken. Eerst met een  
lijstje en een mandje naar de markt van verse en verslenste herin-
neringen. Om er rond te lopen, op te pakken wat er lag uitgestald, te 
ruiken en te bepotelen, om her en der al eens te proeven, af te bieden 
of in te kopen; om een babbeltje te slaan met levende of overleden 
bekenden. Dan snel weer met alle inkopen naar huis. Alles werd uit-
gestald op de keukentafel en dan viel de beslissing van wat we gingen 
klaarmaken. “Lettersoep, een vol-au-vent van verzen op een matras 
van stro of gewoon de gekende woordenbrij?” Vuil verwijderen, droge 
en dorre stukken afsnijden, afwassen, spoelen, tot alleen het sappige, 
volle vruchtvlees van de herinneringen overbleef. Soms aten we dat 
rauw. Soms afgekookt of roergebakken. Soms lieten we het weken 
liggen om nog wat te rijpen. Dan maakten we er een koud buffet mee, 
met verschillende hapjes, of stoofden we het op tot een ‘plat préféré of 
résistant’, met soms achteraf nog een chocoladeletter.

Een brief aan Schubert met de vraag om alsnog die Onvoltooide af 
te maken, een gedicht over oude handen of eentje over een oude klok 
met bijna hetzelfde ritme, een pasfoto in woorden met grijze ha-
ren en andere juwelen vol rimpels, een brief aan een ex-man, een 
proces-verbaal over het overlijden van moeder, een eerbetoon aan een 
trotinetteke door vader eigenhandig gemaakt voor Sinterklaas, … 
Zelfgeschreven maar nooit zelfvoldane volzinnen. Met woorden die 
de schrijfsters op elkaar uitprobeerden en nu aan de wereld toevertrou-
wen. Over hoe het leven kan huis houden. Want “ik was zelf erbij, ik 
heb dit niet van horen zeggen”. Tussen hun regels door armworstelt 
warme liefde uit vijfhonderd jaar leven met armoede, oorlog en dood. 
Eigenlijk moesten deze oma’s vanmorgen allemaal naar de gymnas-
tiek. Maar zij blijven zitten, worden door elkaars woorden bewogen. 

“Wij hebben d’er zoveel moeten laten gaan, Markske.” Die zitten mee 
aan tafel en lezen over de schouders mee wat er over hen geschreven 
wordt. Of wat zij zelf nog schreven maar nooit meer zullen lezen of 
horen voorlezen. Ook van meneer Debie, mevrouw Wybo, mevrouw 
Franssen en mevrouw Lauryssen lezen wij de laatste woorden die zij 
bij ons, met ons aan tafel meeschreven. 

Altijd gelijk, nooit hetzelfde.

“Hou u onder ’t hoge, onder ‘t lage komt ge vanzelf!”

MarQ Willems 

                                                      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

                                                         
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
     

EEn SCHRIJfPRoJECT In RUST-  
En VERZoRGInGSTEHUIS DE Tol  

Schrijven over je eigen leven, over je kindertijd, je 
ouders, partner, kinderen, familie, over je liefdes, 
dromen of verlangens, je werk, je buren, de traan 
en het gelach, … Het vraagt lef en inzet. Wie dit 
doet verdient respect. Om dat respect te garan-
deren moet er in het schrijfhuis en in de schrijf-
groep vertrouwen zijn, blijven en groeien. Altijd, 
ook na mondelinge of geschreven uitwisseling blijft 
iedereen eigenaar van zijn eigen verhaal. Dat vraagt 
engagement en afspraken.

 
        

        

In 2007 namen enkele bewoners van het rusthuis 
De Tol deel aan “Vrijdag visdag”, een eerste reeks 
van zes workshops autobiografisch schrijven over 
eenvoudige thema’s als naam en geboorte, eten, 
feesten en ‘verkleden’, lievelingsmuziek, handen, … 
Alle deelnemers van “Vrijdag visdag” kwamen in 
2008 terug voor “Woorden-wisseling”, de tweede 
schrijfreeks. Zij kenden elkaar en de manier van 
werken. Maar “woorden-wisseling” mikte hoger. 
Niet alleen lag in de schrijfopdrachten de lat iets 
hoger, de thema’s sloten meer aan bij de levens-
vragen die opduiken bij het ouder worden en bij 
de zingevingvragen van het leven zelf. Bovendien 
werden er dit keer “buitenstaanders” uitgenodigd, 
uit andere generaties en van buiten het huis. Zij 
kenden deze manier van werken niet. 

Daarom belegden we vooraf met alle residenten 
en ‘nieuwkomers’ een extra startbijeenkomst. 

Bedoeling was niet enkel mekaar, de opzet en het 
programma te leren kennen. Ook wilden we het 
broodnodige respect en vertrouwen installeren 
voor mekaars verhaal. Als ijsbreker en om dit ver-
trouwen te smaken gaven wij een kleine oefening 
waarin iedereen met het verhaal over het ontstaan 
en gebruik van één van zijn troetel- of scheldnamen 
een stukje van zichzelf moest prijsgeven.

In een schrijfatelier met “verhalen uit het eigen 
leven”a, geldt ook de gouden regel dat de deelne-
mers over het eigen leven schrijven. Verzinsels of 
fictie zijn uit den boze. Daarbij hoort de bindende 
afspraak dat de anekdotes, gebeurtenissen, …  alles 
wat verteld en voorgelezen wordt, binnen de muren 
van het schrijfatelier blijft. Hierover is geen discussie 
mogelijk. Iedereen werd bij de start op dit engage-
ment aangesproken en gevraagd om duidelijk zijn of 
haar akkoord hiermee te bevestigen. Wie zich aan 
deze regels niet kon houden zouden we vragen om 
niet langer deel te nemen.

Noch deze afspraken, noch de getekende contrac-
ten over het gebruik van teksten en foto’s voor het 
boek dat wij gingen schrijven, noch de voorgelegde 
vrijwilligerscontracten en een hoop formaliteiten 
om ons werk te stroomlijnen, deden het enthousi-

asme de das om of de goesting smelten. 
Integendeel, pennen smeedden banden.  

Dat kan je in het boek “Woorden-wis-
seling, wijze woorden over vroeger 

en nu” tussen de regels lezen. Ga 
maar eens goed kijken.

Het boek “Woorden-wisseling, wijze woorden 

over vroeger en nu” is te koop bij 

magie.truyman@ocmw.antwerpen.be. 

 WIsselInG 
WOORden
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SCHRIJfSESSIES

SESSIE 1 
“SPIEGELTJE SPIEGELT JE, SPEEL JE SPIEGELTJE?”
(Totale duur van elke sessie: 3 uur)

WElKoM En VooRlEZEn
fragment uit “Istanbul” van Orhan Pamuk 

SCHRIJfoPWARMInG
“SPIEGElTJE, SPIEGElTJE AAn DE 
WAnD”

StAp 0
 Laat een spiegel rondgaan en iedereen zichzelf   

 bekijken.

StAp 1
 Je hebt in jouw leven zeker en vast veel tot zeer  

 veel in spiegels gekeken? Waar zoal? Thuis in de  
 badkamer, in een kleedkamer, in een pashokje,  
 in de ramen van winkels, in een sportclub, …

 Rondvraag – iedereen rond de tafel geeft kort   
 antwoord.

StAp 2
 Stel je nu die verschillende situaties weer even   

 voor. Wat heb je daar allemaal gezien? Probeer je  
 te herinneren wat je allemaal zag in die spiegels.

 Maak nu een lijstje van verschillende dingen die 
 je in de loop der jaren hebt gezien: juwelen,  
 gezichten, ogen, oren, haren, kledingstukken,   
 lichaamsdelen, bloot of aangekleed, …
 Laat concreet en precies zintuiglijk beschrijven!

StAp 3
 Kies nu voor je naam of je lievelingsnaam die je  

 ons op de eerste bijeenkomst verklapte –  
 Herhaal het rondje van de namen.

 Schrijf deze naam verticaal op. 
 (Toon een voorbeeld)

 Maak nu een gedicht, waarvan elke regel begint  
 met een letter uit je naam. Je gebruikt hiervoor  
 het lijstje van dingen die je zag in de spiegel.

StAp 4
Geef je gedicht een titel.

StAp 5
Laat iedereen voorlezen in de groep.

StAp 6
Gooi je notities niet weg, je kunt ze gebruiken 
voor je huiswerk. Als je niet tevreden bent over dit 
resultaat of over de naam die je koos, kun je thuis 
dit gedicht herschrijven!
 

Als ik in de spiegel kijk 
komt er van alles voor mijn geest,
en of ik nu scheef kijk of schuin,
ik blijf Josée. 

Vroeger jaren, 
als ik zo’n tien jaar was,
ging ik met moeder en enkele vrienden, 
’t was kermis, naar een spiegelpaleis. 

Was me dat een verrassing! 
Die gezichten van mij namen alle figuren 
aan.

Josée Hermans

SPElEnDERWIJS 

StAp 1
Stel je voor dat je weer in het ouderlijk huis bent. 
Je speelt er alleen of samen met je broers en zussen 
of met vriend(inn)en.

 Met welk speelgoed speelde je? 
 Kies nu het mooiste stuk speelgoed waar je ooit  

 mee speelde, het stuk waarmee je het liefst   
 speelde of zou willen gespeeld hebben. Dat kan  
 van jou geweest zijn, van één van je broers of
 zussen (jaloezie) of zelfs een stuk dat je nooit   
 gehad hebt (uit de boekjes, uit de vitrine van een  
 winkel of bij een vriendje,  …)

Rondje: laat even vertellen welk stuk speelgoed   
ieder koos.

StAp 2
 Sluit opnieuw even de ogen. Bekijk het speelgoed  

 dat je koos heel erg goed. Neem het nog eens  
 in je handen. Betast het nog eens goed. Draai  
 het eens rond. Welke geur ruik je? Hoe zou het  
 smaken als je er aan likt?

 Neem je schriftje en beschrijf dat speelgoed. 
 Schrijf over de vorm, de kleur, de lengte, het   
 model, hoe het materiaal aanvoelt. Stel je  
 voor dat je dit speelgoed presenteert bij een  
 veiling waar alleen maar blinden aanwezig zijn.   
 Beschrijf hun precies hoe het eruit ziet, hoe het  
 aanvoelt, hoe het ruikt, hoe het hoort, …  
 Laat al je zintuigen spreken. Schrijf niet: “mooi of  
 grappig of zacht …” maar beschrijf precies …

StAp 3
 Leg nu even die beschrijving aan de kant. Neem  

 een ander blad. Waaraan moet je denken als je   
 dit speelgoed weer voor je ziet? Wat roept het  
 op aan herinneringen, gevoelens, belevingen die  
 je hebt met dit speelgoed? Dat mag of kan op   
 verschillende momenten zijn. Wanneer, hoe  
 en waarom werd dit speelgoed voor jou zo   
 belangrijk? Schrijf dit zoveel mogelijk op. 

PAUZE
Leg op het einde van de pauze, bij de koffie,  
het vervolg uit.

StAp 4
Schrijven:
Neem opnieuw een nieuw A4-blad. Schrijf nu een 
korte tekst(20 regels) over dit speelgoed. Maak 
gebruik van je twee bronnen

  beschrijving van hoe het er uit ziet 
  je gevoelens, herinneringen, associaties bij  

  dit speelgoed. Let vooral op de belangrijke  
  details, maar kies de juiste details. Je hoeft  
  niet alle gegevens te gebruiken. Je kunt  
  zelfs gewoon knippen en plakken en zo je  
  notities bij, tussen of door elkaar zetten.

StAp 5
Laat voorlezen aan elkaar en laat telkens feedback 
geven door wie wat wil zeggen:
Herhaal als luisteraar gewoon even een regel, 

zinnen of woorden die blijven hangen, of die je mooi 
geformuleerd vindt.

Een pop met een kleed van Sneeuwwitje, 
zwart bovenlijfje 
en een gefronste rok met bloempjes. 

Zij kan slapen. Haar oogjes gaan toe als zij 
in haar wagen ligt. 

Zij heeft juist van de vergiftigde appel ge-
beten en ligt te slapen. 

Ik houd de wacht met een sprookjesboek 
dat ik aan het lezen ben, tot zij weer wak-
ker wordt. Ik lees het sprookje van Sneeuw-
witje wel honderd maal. 

Nadat de pop weer wakker wordt ga ik met 
haar wandelen in de grote hof. 

Soms als ik moe ben ga ik op een bank zit-
ten en lees mijn verhaal verder af. 

Tot het tijd wordt dat ik moet gaan eten. 

Ik ben steeds alleen maar nooit eenzaam 
met mijn pop en een leerboek vol met 
sprookjes.
De pop is een St. Niklaasgift van mijn 
moeder die haar zorgvuldig bewaarde, later 
aan mij doorgaf en waar zij zelf de kleer-
tjes voor maakte na het zien van de film 
Sneeuwwitje en de zeven dwergen. 

Hieruit haalde zij de nodige ideeën voor 
kleding en haartooi.

Joanna Franssen 

HUISWERKoPDRACHT oVERloPEn
Deel de bladen met huiswerkopdrachten uit.

AfSlUITInG

 korte rondvraag:  Hoe was het voor iedereen?
  Voorlezen door …? (Vraag iemand)

 Gaston Boterman, nonkel-dichter van een van  
 de deelneemsters met gedicht: “En Toen”.

14 15



Ik zou een brief willen schrijven 
naar de zuster van mijn man, een 
echte Antwerpse met een vranke grote 
mond, rossig haar met krullen en scho-
ne benen, vooral als zij hoge hieltjes 
aanhad. Er was niemand te vergelijken 
met haar. Zij was eerder jongensach-
tig, een volksmeisje dat van aanpak-
ken wist. Met mijn man, haar broer, 
boterde het niet. Hij heeft er zijne 
pére mee afgezien. Meerdere keren 
heeft hij een mes moeten ontwijken 
dat zij naar hem wierp. Zij was thuis 
de baas en werd “onze Jef” genoemd. 
De vader, een douane die niet moest 
werken, was onhandig en zij knapte 
thuis de karweitjes op die normaal een 
vader doet: nagels slagen, fiets repa-
reren, … 

Ik ben er eens op bezoek. Vader staat 
op een laddertje. Hij wil hun laat-
ste lamp indraaien. Het is oorlog en 
er zijn geen lampen in de winkel te 
krijgen. Zij zegt: “Patje, geef die lamp 
aan mij want ge zult ze laten vallen en 
het is de laatste!”. Hij geeft ze niet, en 
ze is gevallen.

Enkel met Nieuwjaar schreven wij een 
kaartje, met nieuwjaarswensen. Alleen 
met begrafenissen zagen wij elkaar. 
Haar knappe benen heeft zij gehou-

          
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                                        

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                            

den. En haar grote en vranke teutmond 
ook!

Hier in den Tol heb ik een mooie foto 
gevonden van haar samen met haar vader. 
En ook een zichtkaart die vader ons ge-
stuurd heeft. Nu dacht ik van haar er, in 
onze oude dag, een plezier mee te doen en 
haar dat op te sturen. Daar zij even oud 
is als ik, denk ik: “Zou zij nog leven?” Van 
mijn familie ben ik de laatste, zij van haar 
familie. Ik weet niet of zij nog leeft. Met 
telefoonboeken kan je ontdekken of zij 
nog leeft. Nu met gsm gaat dat niet meer. 
Ik zou haar dat mooie fotooke samen met 
haar vader geven en dan dat zichtkaartje, 
voor het geschrift.  

Omdat ik dat hier in het home af en toe 
allemaal bekijk. 

Om haar misschien een plezier te doen.
Moest zij de goedheid hebben om dat te 
willen ontvangen. 

Met haar weet ge nooit.

Misschien dat ik samen met de foto word 
ontvangen? 

Wie weet of ik nog wel zou willen?

Alice Craet 
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HUISWERKBLAD

Dit huiswerkblad krijgt elke deelnemer op het einde 
van de schrijfsessie mee naar huis.

HUISWERKoPDRACHT 1

Over de persoon aan wie je een brief wil schrijven.

 Schrijf de volgende weken (op verschillende 
 momenten) je antwoorden uit op de volgende   
 vragen. Je gaat nog geen brief schrijven.  Alleen   
 maar losse notities verzamelen.

  Wie is de persoon aan wie je een brief wil  
  schrijven? 

  Hoe herinner jij hem of haar: uitzicht, geur,  
  klank, tast, …

  Wie die persoon is voor jou? Wat betekent  
  hij of zij voor jou?

  Waarmee zou je deze persoon vergelijken?  
  Met een dier? Welk? Met een ander beeld?  
  Welk?

  Welke is de sterkste herinnering die je aan  
  die persoon hebt. Beschrijf deze situatie   
  zeer concreet, zodat wij er bij zijn.

  Wat drijft je er toe om nu op dit moment  
  aan die persoon een brief te schrijven?

 Dit zijn geen examenvragen.  Als er tijdens het   
 schrijven andere dingen bij je opkomen noteer  
 die dan. Deze vragen dienen om je op gang te   
 brengen. Eén keer aan de gang kan een pen rare  
 bokkensprongen maken. Spring mee.

 Noteer minstens drie precieze vragen die jij aan 
die persoon wil stellen op dit moment in jouw leven. 
 

Wat wil je van hem of haar weten, horen,  
vernemen, zien, …?

1 ………………………………………………..?

2 ………………………………………………..?

3 ………………………………………………..?

 Breng mee op vrijdagochtend: 
een foto, voorwerp, …  iets dat je herinnert  
aan de persoon die je koos voor je brief.

foto: ruben desiere
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Het schrijven van de deelnemers staat centraal 
en krijgt voorrang op de opdracht. Wat de pen 
dreigt stil te leggen, het vloeien van de inkt doet 
opdrogen mag je nooit tolereren.

 Geef mensen de tijd om hun verhaal af te 
maken. Ook wanneer zij na het voorlezen verder-
gaan met vertellen en hun eigen tekst verlaten. 

 Besef en onderhoud de idee dat de schrijver 
eigenaar blijft van zijn verhaal. Hij of zij beslist 
wanneer dat verhaal af is of klaar of … Vraag 
daarom op sommige momenten goedkeuring 
of toestemming om het werk verder te zetten 
en door te gaan met de volgende. Vraag of door 
anderen opgeschreven teksten de juiste weergave 
zijn van vertelde verhalen. Vraag of teksten en/of 
foto’s mogen verspreid worden. Vraag toestem-
ming of akkoord voor wijzigingen die je wilt aan-
brengen in teksten, voor publicatie in eender welk 
medium, … Wil je teksten publiceren vraag dan 
om uitdrukkelijke toestemming. Zo hielden wij in 
de tol een extra voorleessessie voor de deelne-
mende residenten. Hun -voor het boek geselec-
teerde- teksten werden aan hen voorgelezen met 
de bedoeling hun toestemming te krijgen voor 
publicatie. Het gevolg was dat alsnog teksten 
sneuvelden en er enkele correcties kwamen om 
het waarheidsgehalte van enkele anekdotes op 
te trekken.

 Draag zorg voor de schommelingen in energie, 
voor de verschillen in taakspanningen die 
schrijvers van verschillende leeftijden en met 
verschillende scholing aankunnen. Bouw die zorg 
structureel in. Las pauzes in. Zorg voor koffie, 
thee en water. 

 Vergeet niet dat ook respectvol luisteren een 
enorme inspanning vraagt.

 Blijf aanmoedigen. Schenk vertrouwen. 
Schrijven vraagt veel van oude grijze hersencellen.

 Laat alles wat in deze opsomming niet 
uitdrukkelijk verboden werd, toe om respect en 
vertrouwen in eigen kunnen te stimuleren.

ADEM RESpECt,  
SCHENK VERtROUWEN 

De begeleider van het schrijfatelier 
draagt zorg voor het broodnodige respect en 
vertrouwen. 

 Zet de toon bij het begin van elke sessie. Lees 
voor om de nodige stilte en rust te krijgen maar 
ook om de levensthema’s binnen te brengen.

 Installeer het respect voor de inspanningen die 
schrijven vraagt en de inzet die de deelnemers 
opbrengen. Vraag indien nodig om stilte om schrij-
vers niet te storen. 

 Leer constructief omgaan met weerstanden 
die schrijfoefeningen bij jong en oud oproepen. 
Geef mensen een positief duwtje in de rug om 
hun eigen denken over schrijven in termen van 
‘goed en slecht, interessant of niet interessant’ te 
overstijgen.

 Wie niet uit zijn werk wil voorlezen moet je 
respecteren. toch kan het nooit kwaad mensen te 
helpen hun angst om voor te lezen te overwinnen. 
Dat kan door constructief met hun zelfcensuur 
om te gaan, door te vragen of het helpt dat 
anderen de tekst voorlezen, … Leer de subtiele 
verschillen ontdekken tussen beslist niet willen en 
niet goed durven of … 

 Zorg dat iedereen bijblijft en mee is. Zorg 
desnoods voor microfoons om de slechthorenden 
te helpen, zorg voor een schrijfplateau aan een 
rolstoel, dikke pennen, gebruik ‘opschrijvers’ die 
het vertelde verhaal opschrijven en weergeven 
(niet in hun woorden maar in de woorden van de 
verteller),…

 Zorg dat het atelier op tijd stopt zodat de 
bewoners van het rusthuis hun maaltijd of acti-
viteiten niet missen.

 Omschrijf de taak duidelijk en bouw ze op in 
stappen. 

 Haal tegelijk je eigen opdrachten onderuit. 
Wat niet uitdrukkelijk verboden is, is toegelaten. 

DREMPELVREES 

Elke grote reis begint met een kleine stap. Ik zie mezelf met mijn koffer weer-
spiegeld in de grote witte, glazen inkomdeur van het rusthuis. One small step for a 

man … maar de mijne zal hier geen stof doen opwaaien. Alleen het elektronisch oog zal mij 
spotten. Dan zullen de deuren voor mij openschuiven. Voor mij of voor mijn lichaam? Wij 
zijn beiden zesenzeventig. Ik reken op nog vijftien jaar. Even lang als mijn verblijf in de 
kleuterschool, de lagere en de middelbare school samen. 

Ik vrees dat wanneer ik binnen ga en die schuifdeuren zich achter mij weer sluiten, de laat-
ste draden worden doorgesneden die mij verbinden met mijn huis, mijn straat, mijn buurt. 

Loslaten, zei iedereen, toen de kinderen de deur uitgingen. U zo niet aan uw werk vasthou-
den, toen ik een paar jaar later voor mijn pensioen iemand moest opleiden om mijn werk 
over te nemen. 

Loslaten. 

Mijn vertrouwde ritme van opstaan, vertrekken naar mijn werk, thuiskomen, eten. Ge 
zult haar moeten laten gaan, toen kanker mijn vrouw wegvrat.
 
Loslaten, onze meubels, ons servies, mijn hometrainer, mijn grasmachine, onze kast en haar 
kleren, mijn scooterke, mijn boeken. 

Ge kunt niet alles meepakken, zeiden ze.  Eén kamertje mag ik aankleden met een zetel en 
tv. Gelukkig kan ik mijn streepjespyjama nog vullen met mijzelf.

Goed te been, mank, gezond of krank, tussen de regels door lost iedereen hier iets. 

Ge moet wel. 

Ge moet wel, vertrouwen … om opnieuw een wereld te ontdekken. 

Weer een stuk van mezelf. 

Moet ik wel? Ik wil wel.
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oVER SCHRIJVEn In EEn Woon-  
En ZoRGCEnTRUM

Dat creativiteit overal te vinden is, zal niemand 
ontkennen. Je hoeft de straat maar op te gaan en je 
hoort iemand fluiten of neuriën aan een bushokje. 
Je wandelt een museum binnen, neemt een kijkje 
in de plaatselijke muziekacademie, hobbyclub, … 
overal vind je mensen die kunstzinnig bezig zijn. 
Die creativiteit vind je ook als je een Woon- en 
Zorgcentrum (WZC) binnenloopt (of er werkt). 
Creatieve mogelijkheden kun je, ook bij ouderen, 
onderhouden of stimuleren. 

Dat taal overal te vinden is, zal ook niemand ont-
kennen. Je hoeft maar diezelfde straat op te gaan en 
je ziet spitse oneliners van slimme reclamemannen 
aan hetzelfde bushokje hangen. De radio slaat je 
met taal om de oren, en in de bibliotheek staat alle 
taal netjes gerangschikt. 

Taal kun je ook in het rusthuis, bijvoorbeeld het 
WZC van Wommelgem, terugvinden. Gluur er maar 
eens door het sleutelgat van het kapsalon, of leg je 
oor op de toog van de cafetaria. 

Je zult er zeker gesprekken en verhalen horen, van 
residenten, personeel en passanten. Over toen en 
nu, over wat komt en wat is geweest. 

Om niet te vergeten wat is geweest, kun je die 
verhalen niet alleen beluisteren, maar ook vatten 
en neerschrijven. Of, beter nog, laten neerschrijven 
door de bewoners zelf. ‘Van Vroeger en Nu,’ het 
intergenerationele schrijfproject dat van maart tot 
juni 2008 in Wommelgem liep, bewees dat het kan.

Oké, het kan, maar hoe doe je het? 
Eenvoudig, door bewoners te motiveren om deel  
te nemen aan regelmatig terugkerende schrijfsessies, 
waarin ze - aan medebewoners en aan jongere  
vrijwillige luisteraars/schrijvers - kunnen vertel-
len, met wie ze ervaringen kunnen delen, herin-
neringen kunnen ophalen, en waarbij ze uiteindelijk 
ook komen tot schrijven van fragmenten van hun 
levensverhaal.

‘Ik kan niet meedoen.’
‘Schrijven? Dat kan ik niet.’ 
‘Dat heb ik al zo lang niet meer gedaan.’
‘Daar ben ik te oud voor geworden.’

Veelgehoorde zinnetjes bij de start in Wommelgem. 
Te weerleggen zinnetjes, want als Hugo Claus op 
zijn zeventigste nog een novelle kon schrijven, als 
Marcel Van Maele (in de zeventig en blind) nog 
gedichten kan neerpennen, als Picasso of Monet 
nog op oudere leeftijd met een penseel overweg 
konden, als Verdi op zijn oude dag nog notenbalken 
kon vullen en als Panamarenko als zestigplusser nog 
wordt geprezen om zijn ‘onaangepast gedrag, ook 
wel creativiteit genoemd’, waarom zouden onze 
ouderen dan geen bladzijden meer kunnen vol-
schrijven? Bladzijden vol rake beschrijvingen, pure 
gedichten, dagboekteksten of scènes.  Al is het voor 
sommigen makkelijker met een pen met verdikte 
greep of op papier groter dan A4. 

Senioren in een WZC beschikken nog over hun 
aangeboren vermogen om zich hoe dan ook te 
uiten. Door te vertellen en te schrijven over de 
dingen die ze dagelijks beleven, door woorden te 

VROeGeR
en nu

VAn

zoeken en hardop te denken, beleven ze ook plezier 
aan creatief schrijven. 

‘Ik dacht even dat ik me had ingeschreven voor 
een geheimzinnig complot, maar het is erg goed 
meegevallen, uiteindelijk was er aan schrijven niks 
geheimzinnigs.’ 

Waarom zou je residenten van een WZC– RVT en 
‘mensen van buiten’, … samen aan het schrijven 
zetten? Schrijven is toch een eerder eenzame bezig-
heid, niet? 

Nee, dat hoeft het niet te zijn. Zet, zoals in Wom-
melgem, een tiental residenten en een tiental vrij-
willigers samen rond tafels om te schrijven, en  
je krijgt gegarandeerd een wisselwerking. Mensen 
uit verschillende generaties leren elkaar beter ken-
nen, vergelijken levensfasen en plaatsen hun teksten 
in een historisch en maatschappelijk kader. Het 
verschil in denkwereld en uitwisselen van ervarin-
gen maakt de teksten ook levendiger en zorgt voor 
geanimeerde gesprekken waarbij er veel wordt 
gelachen. 

schRIjF de zIn 

VAn je leVen 

Met een vlotte wervingstekst en een persoonlijke 
aanspreking, bereik je snel veel geïnteresseerden. Zo 
stroopten in totaal zesentwintig mensen in Wom-
melgem hun mouwen op om daarna in hun pen te 
klimmen. De oudste deelnemer werd geboren in 
1914, de jongste in 1985. 

Je kunt dan heel blij zijn om dit grote aantal gemo-
tiveerde mensen. Tegelijk kun je je afvragen hoe je 
structuur blijft houden in de al dan niet georgani-
seerde chaos en hoe je iedereen evenveel aandacht 
kunt blijven schenken. Eigenlijk lost dit probleem 
zich vanzelf wel op. 

Mensen van ‘binnen en buiten’ engageren zich wel 
om zes keer te blijven komen, in de realiteit is dit 
niet zo evident. In een WZC- RVT is er veel variatie 
aan ontspanning, komen bezoekers vaak onaan-

gekondigd, en moeten er consulten bij dokters, 
tandartsen of de kapper worden ingepland. De 
lichamelijke conditie van de residenten bepaalt mee 
of ze aanwezig kunnen zijn (ziekte, vermoeidheid, 
…). Zo komt het dat een pen vaak als een estafet-
testokje wordt doorgegeven en dat het schrijfteam 
per sessie kan verschillen. 

Als je, zoals in Wommelgem, ook met vrijwilligers 
‘van buiten’ werkt, zal blijken dat ook zij een drukke 
agenda hebben en niet iedereen zes keer kan 
deelnemen.

Als je van tevoren weet dat de groep groot zal zijn, 
kun je er best voor zorgen dat er twee begeleiders 
meedraaien om het geheel in goede banen te leiden. 
Gedeelde aandacht en twee paar oren zorgen 
ervoor dat het allemaal iets rustiger en vlotter ver-
loopt. Terwijl de ene begeleider de opdracht uitlegt 
en herhaalt, kan de andere begeleider rondwande-
len en waar nodig individueel bijsturen of helpen. 

Veel mensen, veel verhalen. Die veelheid aan verha-
len en tekstfragmenten zorgt zeker voor levendige 
commentaren, vergelijkingen en interactie, bijvoor-
beeld bij het personeel.

‘Heel interessant was ook om over het verleden 
van de mensen (residenten) te horen. We werken 
hier, weten te weinig van hun verleden, maar het is 
er wel en het komt er op deze manier ook uit.’

oP WElKE MAnIER KoMEn DE  
VERHAlEn ER DAn UIT? 

In Wommelgem kwamen ze er uit tijdens zes bijeen-
komsten met de volledige groep, en in tussentijdse 
ontmoetingen in kleinere groepjes. Tijdens deze 
tussenmomenten overliepen de residenten met een 
begeleider de opdrachten nog eens en werkten ze 
samen aan de thuisopdrachten.

In Wommelgem kwamen de verhalen er uit  
door de uitwisseling tussen de residenten en  
de vrijwilligers. Gaandeweg had wel elke resident 
zijn eigen vrijwilliger/begeleider en ontstonden  
er zo bij elke schrijfopdracht tweegesprekken.  
Dat bevorderde het vertrouwen en kwam de  
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werking ten goede. Wel kwamen sommige vrijwil-
ligers hierdoor in tijdsnood, omdat ze eerst met en 
voor de resident werkten en dan pas voor zichzelf 
een verhaalfragment, gedicht of dagboektekst kon-
den schrijven.

In Wommelgem kwamen de verhalen er zeker 
ook uit door vanaf de eerste sessie duidelijk te 
vertellen wat de deelnemers konden verwachten: 
‘Vroeger’ en ‘Nu’ tot leven brengen in verschillende 
geschreven vormen, met dagboekteksten, recensies, 
gedichten en interviews. Zo overwonnen ze snel 
hun koudwatervrees en sprongen ze in de diepe 
zee van woorden. Ze dreven van reddingsboei 
(lijstjes maken) naar reddingsboei (associaties), van 
sloep (schrijven) naar schip (voorlezen), brachten 
golfwegingen aan door hun gedachten en spoelden 
monter en mondig weer aan. 

Elke sessie verliep min of meer volgens een vast 
stramien, dat we echter niet rigide hebben gevolgd. 
De activiteit was telkens duidelijk gestructureerd 
met een begin en een einde, en een pauze ertussen-
in. Die pauze was belangrijk om even te luchten, het 
hoofd leeg te maken, verder te werken aan ideeën 
en herinneringen te verzamelen, bij te schrijven 
(voornamelijk voor de vrijwilligers in tijdsnood), …

GA zItten, stROOp je 

MOuWen 

Op en schRIjF 

Mensen zomaar meteen laten schrijven werkt niet. 
Als je in het wilde weg naar verhalen gaat vissen, 
of als je zegt: ‘doop je tong in de inktpot, marineer 
je woorden in herinneringen en schrijf,’ lukt het 
niet. Het levert heel wat betere resultaten op als 
je gerichte, eenvoudige opdrachten en oefeningen 
verzint, die de taal opwarmen en de herinneringen 
wakker maken.

Ook die eenvoudige oefeningen en opdrachten kun 
je richten. Je kunt de deelnemers laten schrijven 
vanaf hun geboorte tot nu. Maar in plaats van de 
autobiografische speurtocht chronologisch te laten 
verlopen, kun je die ook thematisch aanpakken. Zo 
worden de concrete, alledaagse thema’s kapstokken 

waaraan je de fragmenten van het leven kunt laten 
ophangen. Het project ‘Van Vroeger en Nu’ koos 
voor deze invalshoek. 

sessIe peR sessIe, 

stAp VOOR stAp

Elke sessie begint met een vraag naar het schrijfwel-
zijn van de deelnemers. Als je weet dat iedereen het 
nog ziet zitten, weet je dat je niets essentieel moet 
veranderen. Treedt er schrijfmoeheid op (als er 
zeven van de twintig mensen geen huiswerk hebben 
gemaakt, bijvoorbeeld, of als er meer droedels dan 
letters op een blad staan), dan weet je dat je ergens 
iets moet aanpassen. 

Daarna kun je de huiswerkjes laten voorlezen door 
wie wil, en ze kort bespreken. Vaak gaat deze ‘be-
spreking’ over de herkenning bij de andere schrij-
vers, over humor in de zinnen, en over de sfeer die 
het voorgelezen fragment oproept. 

‘Voorlezen was prettig. 
Ze luisteren naar mij.’

Daarna kun je een stukje proza of poëzie voorle-
zen dat het thema van de dag duidelijk maakt. Een 
stukje proza kan anekdotisch zijn, en zo de herken-
baarheid vergroten of de vertelstroom sneller op 
gang brengen. Voorlezen van een gedicht kan dan 
weer het gebruik van poëtische elementen (klank-
overeenkomsten, lengte van de regels, ritme,

gebruik van een beeld,…) illustreren.   

Hierna begint het echte werk. Toch voor de deelne-
mers: ze mogen nu - afhankelijk van de opdracht - 
lijstjes, tekeningen en associaties maken en beginnen 
schrijven. Wat ze schrijven, mogen ze ook weer 
voorlezen en becommentariëren. Elke sessie sluit  
af met wat uitleg over de huistaak en een evaluatie-
gesprekje.

‘Het was een plezante manier van werken met 
oefeningetjes en praatjes die werden afgewisseld.’

Vermits tijdsdruk een zekere creatieve span-

ning geeft, geef je bewust redelijk weinig tijd om 
opdrachten uit te voeren. Teksten hoeven nooit 
helemaal af te zijn, kunnen ze later herschrijven 
of aanvullen. De jongere mensen van buiten het 
zorgcentrum zullen deze visie zeker begrijpen, de 
bewoners kunnen het er moeilijker mee hebben, of 
er eerder zenuwachtig dan creatief geprikkeld van 
worden. ‘Geschreven is geschreven’, lijken zij soms 
te denken, ‘opdracht volbracht,’ waardoor er van 
herwerken, verbeteren of afwerken niet altijd veel 
in huis komt. Vooral voor de senioren is een rustig 
werktempo en een erg gefaseerde aanpak van de 
opdrachten belangrijk.

In het project ‘Van Vroeger en Nu’ viel op dat de 
bewoners actief op de woordentrein bleven zit-
ten, maar zichzelf wel af en toe op een zijspoor 
rangeerden door voorbijrijdende gedachten dat 
de ‘jongeren’ het beter wisten, helderder konden 
verwoorden en sneller waren dan zijzelf. De draag-
kracht van de vrijwilligers lag ook hoger, zodat het 
soms leek dat er op het ene perron een stoptrein 
klaarstond en op het andere perron een TGV op 
het vertreksein wachtte. Dit verschil in snelheid 
en energie verstoorde soms het evenwicht en de 
dynamiek, maar een begeleider die dan als stations-
chef optreedt, kan er wel voor zorgen dat de boel 
niet ontspoort. 

OVeR nAMen, stRAten 

en stRAAtnAMen

Tijdens de eerste bijeenkomst moet iedereen  
elkaar een beetje leren kennen. Als je een veilige  
en ontspannen sfeer kunt creëren, zullen de deelne-
mers meer geneigd zijn zich bloot te geven op papier. 

Namenrondjes zijn uitstekende manieren om snel 
kennis te maken. Iedereen zegt zijn naam en vertelt 
heel kort iets over zichzelf. Iedereen komt hierdoor 
aan bod, ook de mensen die anders niet zo meteen 
van zich zouden laten horen. Namenrondjes verklei-
nen meteen de stap naar het uitgebreider vertellen 
en ze introduceren tegelijk het thema van de sessie 
‘Wie ben ik en waar kom ik vandaan?’

Vervolgens vraag je om een lijstje te maken van de 
namen, bijnamen, roepnamen, die iedereen zich kan 
herinneren. Namen en bijnamen bieden houvast, 
geven een identiteit en zeggen ook iets over de 
drager. Zo zal ‘Mit van Stin van Dré en Mathil van 
de Lege fles’ waarschijnlijk een heel ander verhaal 
kleuren dan ‘Mademoisele Liselotte ‘d Etudelire van 
Bhour en Buyten.’

Om de bijnamenrondjes in te leiden, kun je plaatse-
lijke voorbeelden opzoeken, die vaak  
vermeld staan in boeken over de geschiedenis van 
stad of dorp. In Wommelgem zorgde de opsom-
ming van namen van vroegere herbergen (vb. De 
Poelier, Sooike Fak, Mesjieuke, De Set, De Krol, De 
Blok, Den Beste, …) meteen voor herkenning, nog 
meer namen en bijnamen en een gesprek over de 
kroegen.  De deelnemers zetten hun naam in het 
midden van een groot blad en schreven daarom-
heen alles wat hen erover inviel. Naar wie ze waren 
vernoemd, wat de naam betekent, speciale herin-
neringen, welke namen ze in de loop van hun leven 
allemaal hadden gekregen, …  Eens de herinnerin-
gen duidelijk bovenkwamen, konden ze volzinnen 
beginnen schrijven en korte stukjes over hun naam. 

Beste dagboek,

Vandaag een drukke dag gehad, 
van morgen met Hugo boven druk 
gewerkt aan de mozaïek.

Over mijn naam Elza, ze vragen of 
ik hem goed vind, ik vind me goed 
zo, ik zou geen andere willen.

Mijn kleindochter is geweest en ze 
zoeken een naam voor haar tweede 
kind. Het eerste kind heet Jente en 
is een meisje en ik denk dat haar 
tweede dat ook is en ik zou graag 
willen dat het Elza zou heten en 
weer een roske is.

Elza Daems, °1923
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‘Ik ben genoemd naar de zangeres Vicky Leandros, 
ik voel mij er goed bij, maar wat ik niet wist was 
dat mijn naam nog een andere betekenis had, 
mijn naam komt ook van Victoria, dat betekent 
“overwinning.” Straffe kost hé !’

Iedereen heeft een naam gekregen bij zijn geboorte. 
Iedereen heeft vanaf zijn geboorte ook ergens 
gewoond. Omdat namen en adressen wel wat bij  
elkaar passen, kun je ze in een eerste sessie  
makkelijk op elkaar laten aansluiten en samen be-
handelen. Je kunt de deelnemers vragen om lijstjes 
te maken, of hardop op te sommen waar ze hebben 
gewoond. Je kunt de herinnering ook geleid naar 
boven laten komen. Voor ‘Van Vroeger en Nu’  
gingen we in gedachten terug naar het huis uit  
de kindertijd. 

‘Ga in gedachten terug naar je huis van toen en wandel 
door de voordeur naar binnen. Je loopt door de gang, je 

wandelt traag van de ene kamer naar de andere. 

Kijk ondertussen goed naar het behangpapier, de verf 
op de deurstijlen, de traploper en de vloer. Bekijk alles 
wat je tijdens je tocht door het huis ziet en hoort. Neem 
er rustig de tijd voor. probeer het huis te ruiken, de 
meubels te voelen, de kelder te zien… Als je alle deuren 
hebt geopend, alle bedden hebt opgemaakt en in 
gedachten het haardvuur of de kachel hebt opgestookt, 
beschrijf je (een deel van) dat huis op papier, zodat 
de anderen er straks als je voorleest mee in kunnen 
rondlopen.’ 

De huizen, de buurt, het dorp komen nog meer tot 
leven als je de tekstjes laat voorlezen. Het interieur 
krijgt extra kleur, meubelstukken worden afgestoft 
en vergeleken en iedereen kan er zijn plekje aan 
geven. Om de huisbeschrijvingen daarna te her-
schrijven of verder af te werken. Die herwerkte 
teksten  kunnen ze dan tijdens de volgende sessie 
opnieuw voorlezen.

spelen 

Met 

WOORden

Om een tweede sessie in te leiden kun je een 
tentoonstellingetje maken van speelgoed. Het 
thema ‘spelen’ gaat wel verder dan speelgoed alleen. 
Speelgoed kan echter helpen om de verhaalstroom 
sneller op gang te brengen. Als tollen naast bikkel-
tjes liggen of een springtouw naast poppen, zullen 
deelnemers bijvoorbeeld sneller bedenken dat er 
geen stoepkrijt bij ligt. Of dat je ook kunt spelen 
met zelf geknutseld materiaal, dat je in bomen kunt 
klimmen, of van tafels en lakens kampen kunt bou-
wen. Wie stiller is in een grote groep kan toch mee 
doen, doordat hij zonder iets te moeten zeggen ook 
de voorwerpen kan  bekijken of aanraken.  Zo roep 
je het kind van toen opnieuw op en komt het spel 
en de relaties met andere kinderen opnieuw naar 
boven. 

Beste dagboek,

Ik ben geboren te Antwerpen 
op 8 september 1930. Mijn vader  
was  Stoelen Marcel en moeder was 
Schellekens Maria. Mijn grootoud-
ers waren Stoelen Jules en Vos-
sius Rosa en langs moeders-zijde 
Schellekens Jozef en Baetens Celine. 
Toen Everdijstraat 34 te Antwer-
pen (vrij beroep). Mijn voornaam 
Andrea is genoemd  
naar een oom in het klooster  
Pater Andreas, Orde der Benedic-
tijnen, was mijn peter. Thuis no-
emden ze mij Andrée, op de school 
ook. Onder de vliegende bommen in 
Antwerpen nadien Avenue Molière 
162, Ixelles, Brussel. Links geschil-
derde voordeur was de wachtka-
mer met 12 stoelen. Als overbuur 
hadden wij een school met de naam 
'Anna Bijnsinstituut'. Wij waren 
met zes kinderen, vijf meisjes en één 
broer. Gedurende de Tweede Werel-
doorlog sliepen wij soms in 

                              
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                                     

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

de kelder die gewelfd was voor de 
veiligheid.

Andrea Stoelen, °1930

                                  
  

  
  

  
                                      

  
  

  
  

    

De ‘Vroeger en Nu’-ers vertellen in tweegesprek-
ken wat hen te binnen schiet bij hoepelen, hinke-
len, touwtje springen, schooltje spelen, knikkeren, 
putten graven, … Vervolgens gaan ze ieder voor 
zich op een blad verder associëren bij een vroeger 
spelmoment. Waar en wanneer speelde je, speelde 
je elke dag hetzelfde, wie speelden er nog mee, ...? 
Ze proberen associërend beelden te vangen, spel-
regels opnieuw te horen, liedjes mee te neuriën,… 
zonder al aan een verhaal te denken.

Als iedereen in zijn herinnering opnieuw schram-
men op zijn knieën heeft, of heeft gewonnen met 
‘galgje’ zetten ze de speelscène op papier, vanuit het 
perspectief van het kind van toen.

Na de pauze spelen we verder. In gedachten en met 
woorden. Als je aan spelen denkt, denk je vaak ook 
aan Sinterklaas. Je kunt de schrijvers vragen wat ze 
graag van de Sint zouden krijgen, als ze opnieuw 
kind zouden zijn. Ze mogen even over het ant-
woord nadenken, nemen dan een vel briefpapier  
en schrijven een brief aan Sinterklaas. 

In de ‘spelen’ sessie komen zowel lijstjes maken 
als associëren en vertellen aan bod. Spelen wordt 
een scène (eenheid van handeling, tijd en plaats) 
op papier en een brief die misschien wel door de 
Sint wordt beantwoord. Is het niet van de Sint zelf, 
dan krijgen de briefschrijvers wel reactie van de 
anderen, na het voorlezen. 

‘Van Vroeger en Nu’ ging verder met de themati-
sche aanpak. Woorden werden langzaam opgegeten, 
met vertel- en schrijfrondes over eten, proeven, 
bakken en zelf koken. Rozijnenbrood zorgde letter-
lijk voor een leuk en smakelijk tussendoortje. 

Teksten werden aan de kapstok gehangen, met een 
defilé van trouwjurken, gebreide vestjes en zwart-
leren communieschoentjes. De zaal veranderde 
even in een catwalk, kledingstukken veranderden 
tijdelijk van eigenaar en belanden in dichtvorm aan 
de wasdraad. Recensies van toneelstukken en films 
belandden op het ingebeelde witte doek en op de 
planken. 

schep je plekje

Teksten hebben, net als mensen, ruimte nodig. Om 
als letter geboren te kunnen worden en als woord 
te groeien. Om als alinea te kunnen bestaan en een 
plekje te vinden als deel van een geheel. Het leven 
in het algemeen, en verhalen over het leven in het 
bijzonder hebben ruimte nodig. Om in het hoofd 
van de auteur rond te kunnen stampen en zich in 
het hoofd van de lezer te nestelen. Ruimte ook in 
de vorm van een rustig zaaltje (met flexibele mu-
ren), eventueel met zicht op de wolken en de
bomen buiten en met verplaatsbaar meubilair. 

Om het Wommelgemse schrijfgenootschap te 
huisvesten, hoefden de directie en het animatieteam 
geen dringende verbouwingswerken uit te voeren. 
In de nieuwe vleugel van het WZC is er een ruim 
en licht ontspanningslokaal met veel tafels, stoelen, 
kapstokken en met geluidsinstallatie en microfoon. 
Dat laatste bleek handig, vermits sommige ouderen 
iets meer dan alleen maar selectief hardhorig waren.

Beste Sint,

Is het mogelijk om een bord te 
brengen om te leren schrijven en 

te rekenen en dan ook wat krijt om 
mee te schrijven en dan als u soms 
nog wat snoepjes over hebt, dat 
lusten we ook.
Met de beste dank, van de lieve 
brave meisjes Odette en zus  
Georgette.

Odette Lemmens, °1931

                              
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

  
  

  
                                     

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

24 25



spullenhulp

'Niet iedereen moet dit zien.'

Zoals een kok niet overal zijn messen, gardes of 
schort mee naartoe neemt, of een schrijnwer-
ker zijn zaag wel eens vergeet, zo komen veel 
schrijflustigen hun ‘Vroeger en Nu’tjes’ bijeen-
schrijven zonder gepast alaam. 

De Wommelgemnaren kregen bij de eerste 
sessie alvast een balpen en een mapje om hun 
spullen in op te bergen. De pennen kwamen elke 
keer vlijtig uit borstzakje, broekzak of handtas. 
De mapjes raakten echter vaak zoek of werden 
‘verstopt’ en dan vergeten. 

heeFt zInnen VeRzetten Op 

pApIeR nu zIn GehAd?

De deelnemers vertelden dat ze bij het begin 
van het project niet goed wisten wat te ver-
wachten. Het verrassingselement en het nieuwe 
prikkelde hen en motiveerde om te blijven 
meedoen. Voor sommige deelnemers waren de 
opdrachten niet altijd even helder of even mak-
kelijk uit te werken. Anderen gaven aan dat het 
programma tijdens enkele sessies iets te vol zat. 
Toch bleven ze niet weg, maar kwamen, als ze 
opnieuw op adem waren gekomen, enthousiast 
verder doen.

Het hele schrijfproject gaf hen een grote vol-
doening en de meesten waren positief geschrok-
ken van wat ze zelf en met de anderen hadden 
gerealiseerd.

Herman Plasmans, seniorenconsulent
San Van de Voorde, schrijfdocente

 Wat zullen de directeur en mijn collega’s  
hiervan denken?

 Hoe presenteer ik dat voorstel op het team?

 Wie maakt en schrijft er de folder?

 Wie heeft zich ondertussen al opgegeven  
om mee te doen?

 Moet er vrijdagochtend iemand naar de ‘kine’, 
de ergo, de turnles of de kapper of …? 

 Wanneer valt de baddag? 

 Weet de keukenploeg al dat wij koffie, thee,  
water en koekjes willen?

 Waar staat de geluidsinstallatie nu weer?

 Kan de kuisploeg de zaal vroeger proper  
maken en alle tafels en stoelen klaarzetten?

 Heeft iedereen de schrijfopdracht goed   
gehoord en begrepen?

 Wie zit er in een rolstoel? 

 Wie kan er zelf nog schrijven en voor wie 
moeten we iemand zoeken om te noteren?  
Wie van mijn vrijwilligers wil komen opschrijven?

 Wie gaat al die teksten uittikken?

 Zijn de  pennen dik genoeg?

 Wie zetten we naast wie?

 Nu moeten ze nog huiswerk maken ook. Wie 
gaat daarbij helpen? Wanneer gaan we dat plan-
nen? Waar?

 Heeft iedereen een tas met een mapje en een 
pen?

 Is er iemand hard van streek door de opge-
haalde herinneringen?

VRAAG HEt AAN MAGIE 

 Waarom zouden wij zelf geen  levens-
verhalen kunnen schrijven met onze mensen? 

 Wie van onze bewoners kan en zal er willen 
meeschrijven?

 Hoe kom ik te weten wie er interesse 
voor heeft?

 Schat ik onze bewoners goed genoeg in?

 Hoe overtuig ik hen om mee te doen?

 Hoe verdeel ik mijn tijd tussen de deelnemers 
aan het schrijfproject en de rest van bewoners en 
activiteiten?

  Welke betekenis kan ‘levensverhalen schrijven’ 
hebben voor familie of buitenwereld?

 Hoe zal de familie reageren op erg persoon-
lijke verhalen? 

 Is de groep evenwichtig verdeeld?

 Is schrijven in een schrijfatelier niet te moeilijk?

  Wat leer ik er zelf uit om bij andere bewo-
nersgroepen van het rusthuis te gebruiken?

  Waar vind ik iemand die zo’n schrijfatelier  
kan begeleiden? 

 Waar vind ik het geld om zo iemand te   
betalen? 

 Kunnen ze mij bij Creatief Schrijven verder  
helpen?

 Is vrijdagvoormiddag het beste moment in  
de week?

 Waar gaan we zitten?

f
oto: S

en
n

e v
an

 d
er ven



Magie Truyman
animatrice in RVt De tol,
literatuurliefhebster en aan-
stookster van schrijfprojecten
 
Een open instelling onderhoudt 
contact met mensen uit alle 
generaties, van binnen en bui-

ten het rusthuis, brengt hen samen om levensverha-
len uit te wisselen om ze op te schrijven, te herlezen, 
bij te werken, te vullen met geuren en kleuren tot de 
lezer het plaatje voor zich ziet, hoort of ruikt. 

Samenwerken aan een boek, stimuleert, daagt uit, 
laat schrijven en herontdekken.
Is tot het einde “levenslang leren”. 
Is de dingen des levens minder voorbijgaand maken.

 Bij wie moet ik even langslopen om nog  wat na te 
babbelen? 

 Schiet iedereen op met zijn huiswerk?

 Kan J. nog zelf voorlezen als haar ogen zo
tranen?

 Kunnen we al die teksten niet eens bundelen?

 Kunnen we op de opendeurdag met ons 
schrijfwerk iets doen?

 Mag ik teksten gebruiken voor De tollenaer, ons 
huisboekje?

f
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GRooToUDERS En KInDEREn  
VERTEllEn En SCHRIJVEn SAMEn

Basisscholen in Vlaanderen organiseren al sedert 
lang een grootouderfeest tijdens de seniorenweek 
in november. De school betrekt dan grootouders  
bij het dagelijks leven van de kinderen. De kleuter-
klassen en de klassen van de eerste graad voeren 
dan bijvoorbeeld een dans of toneel op. De groot-
ouders zijn maar wat blij om hun kleinkind te zien 
bewegen of acteren. Achteraf krijgen de mensen 
koffie met koek en zitten gezellig samen. Ook kun-
nen ze de klas van hun kleinkind bezoeken en hun 
knutsel- of schoolwerk bewonderen. Dit vormt  
dikwijls een aanleiding om hen te laten vertel- 
len over hoe het er in hun tijd aan toe ging.  
Op andere scholen brengt een klas een bezoek  
aan een verzorgingstehuis en zingen de kinderen 
voor de bewoners of dragen ze voor. Ook hier  
is een uitwisseling van jong en oud een hartverwar-
mende activiteit.

Nog een ander voorbeeld is ‘de werkklas’, een 
initiatief waarbij een gepensioneerde leerkracht 
handvaardigheid en houtbewerking geeft op zater-
dagvoormiddag. Verder treden grootouders op als 
‘lees-oma’s of –opa’s’ tijdens de leestrainingen en 
bij de buitenschoolse activiteiten en uitstappen als 
begeleiders. Deze lijst is verre van volledig.

Maar waarom niet eens de rollen omkeren? Laten 
we even brainstormen: de grootouders brengen 
iets naar voor, brengen de kinderen iets bij van hun 
vaardigheden. Of beter nog , we zetten de oma’s 
en opa’s weer eens actief op de ‘schoolbanken’ 
zodat ze voelen hoe ‘leren’ veranderd is tegenover 
vroeger. We zoeken dus naar een werkvorm waarin 
beide generaties om beurt iets van elkaar leren: de 
jongere van de oudere en omgekeerd.

Wat denk je van een paar vertel- en schrijfmomen-
ten op school? Uiteraard met koffie en koek. Dat 
vinden de kinderen vast hip of cool! Trouwens 
senioren van nu zijn er ook voor te vinden. Er is 
zeker een behoefte: kijk maar naar het aanbod van 
tijdschriften, (schrijf)cursussen en weblogs voor 
senioren. Senioren van nu zijn jonger dan vroeger, 
velen werken nog, zijn mobieler en leergierig. Als 
ze de kans krijgen, grijpen ze die vast als een soort 
inhaalmanoeuvre. Het contact met hun kleinkind 
vanuit de school prikkelt hun intrinsieke motivatie, 
als zuurstof voor leren leren, wat sommige senioren 
pas nu beseffen.

Onlangs hoorde ik op een opendeurdag in een 
school: “Ik ben hier nog naar school geweest. En ik 
weet nog goed dat hier tijdens de oorlog soldaten waren 
gehuisvest! Ze sliepen in onze klas! Ik zou er een boek 
kunnen over schrijven.” Dikwijls blijft het dan bij deze 
woorden. Waarom er niet aan beginnen, of op zijn 
minst een paar belevenissen verzamelen?

”Alléén komt het er niet van", zei een van mijn 
cursisten, ”Ik ben opgevoed in een tijd dat we eerst 
aan de anderen moesten denken. tijd voor mezelf, wat 
ik zelf graag deed of doe, was eigenlijk taboe. Dat zit 
nog in mij, zot hé?” Ik dacht aan wat de Perzische 
dichter Rumi eens schreef “Van bij het begin bén je 
een verhaal, een mythe.” In die visie is het misschien 
makkelijker om ons eigen verhaal te brengen.

Wat me bijblijft uit het boek ‘Je leven schrijven’  
van Julia Cameron,  bewijst waarom schrijven in is:
 “Zoveel eenzaamheid behorend bij het moderne leven 
is het gevolg van het feit dat we niet langer elkaars ge-
tuigen zijn, zoals dat in de oude tijd wel was... Ons leven 
wordt met een dusdanige snelheid geleefd dat we ons 
heel vaak alleen voelen- en dat ook zijn. Wat schrijven 
het leven brengt, is duidelijkheid en tederheid. s

In de klAs

nAAst je

kleInkInd
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Door te schrijven zijn we onze eigen getuigenis, leggen 
we zelf een getuigenis af. Schrijven biedt ons een plek 
om te zeggen wat we moeten zeggen…"(uit ‘Je leven 
schrijven’ Een meditatieve weg tot zelfkennis- Julia 
Cameron)

Waarom schrijven mensen over vroeger of over 
hun leven? Er zijn verschillende motieven. Ze kun-
nen het in de eerste plaats voor zichzelf doen, maar 
meestal gaat het om een drang om iets te willen 
doorgeven: herinneringen, herinnerd willen worden, 
iets betekenisvol laten voortleven, sporen nalaten... 
Dus toch wel: ‘Wie schrijft die blijft?” Dit in kaart 
brengen is  ‘het cultureel erfgoed’, de ‘persoonlijke 
geschiedenis’ helpen bewaren.

Met senioren meteen een boek maken is echter te 
hoog gegrepen. Begin met het sprokkelen van leuke 
en minder leuke, grote en kleine anekdotes uit het 
leven. Leg een verzameling aan van oude rijmpjes, 
gezegdes, spreuken, dialectwoorden, kinderspelletjes 
met gebaren, recepten, grappen, beroepen, gebou-
wen, reizen..., noem maar op. Wat het met de kin-
deren doet, die interactie, daar gaat het om. Welke 
indrukken laten de verhalen van de grootouders op 
hen achter? Je zult het zien op hun gezichten en aan 
hun reacties.

Wij hebben alvast een deel van de lessuggesties, 
bij wijze van experiment, uitgeprobeerd en kunnen 
beamen dat het de moeite waard is.

DRAAIboEK VAn VERTEl-  
En SCHRIJfMoMEnTEn oP SCHool

De groep was samengesteld uit grootouders  
en alle kinderen van de lagere school, een  
kleine school met graadklassen op het platteland  
te Vurste.

In Vurste komen op vrijdagnamiddag grootou-ders 
dikwijls hun kleinkinderen afhalen. Dat kwam mooi 
uit. Zo konden we de week afsluiten met een 
vertel-of schrijfmoment.  Achteraf gezien viel de 
activiteit in een te drukke periode net voor en na 
de paasvakantie met tussendoor communie- en 

lentefeesten.

Voorbereidende activiteiten met 
de kinderen

Eerst kregen de kinderen een uitnodigende  
brief om op een vrijdagnamiddag hun grootou-
ders twee uur vroeger te laten komen.  De juf 
deed een beroep op de grootouders om met het 
thema “Vroeger en nu” te werken. De oproep was 
bedoeld om hen die eerste namiddag te laten  
vertellen over hoe zij als kind leefden, voor de tijd 
dat er computers of iPods waren.

 Als je in een grotere school werkt, 
kun je ook werken vanuit één klas, 
of met de verschillende parallelklas-

sen van een graad.

 Ga na wat er leeft in de school, 
welke tradities  of gewoonten er 
bestaan op gebied van feesten en 

seniorenacties.

 plan nauwkeurig in overleg met alle betrok- 
kenen, zodat je tijdsdruk kunt voorkomen.

 Bouw verder op een bestaande actie en 
breng er een vernieuwend element in. Nodig 
bijvoorbeeld alle leesmoekes en leesvakes boven 
de vijf-envijftig of zestig uit om het idee van 
een vertelnamiddag ‘Uit de oude doos’ voor te 
bereiden. In een volgende fase kun je dan voor de 
liefhebbers overgaan op schrijven.

 Ga naar een museum van oude voorwerpen of 
een tentoonstelling over de tijd van toen (vb: Het 
Huis van Alijn in Gent). Nodig grootouders uit om 
mee te gaan als begeleiders. Je hebt meteen een  
paar gratis gidsen mee.

 Betrek ook andere, externe organisaties waar-
mee je samenwerkt o.a. de bibliotheek, heemkun-
dige kring, huiswerkbegeleiding, een schrijver uit 
de buurt…

Voorbereidende activiteit met 
de grootouders

Een voorbereidende fase voor de grootouders is 
aangewezen om hen over de schreef te trekken. 
Twijfels over kunnen vertellen of schrijven en schrik 
om fouten te maken zit er nog dik in. “Misschien ko-
men er wel trauma’s naar boven die ik al lang vergeten 
ben?”, “Misschien heb ik ook wel ‘dyslexie’ zoals 

mijn kleinkind?”
Het argument dat ze door de vertel- en schrijf-
momenten taliger worden, volstaat niet. Wel kan 
het vooruitzicht  van een sterkere band met hun 
kleinkind wonderen doen.

Gezamenlijke bijeenkomsten

Op 14 maart 2008 gaven we de aftrap in het 
schooltje te Vurste. Zeventien grootouders waren 
present en we verdeelden iedereen in groepen over 
de drie klassen.

In totaal hielden we vijf bijeenkomsten, afwisse-
lend klassikaal en met de grootouders alleen. In 
de eerste sessie stelden de kinderen open vragen. 
Zo tastten ze de grootouders af waardoor ze zich 
betrokken voelden.

Meteen ontstond een levendige uitwisseling.
“Moesten jullie te voet naar school?” en “Geen ijsjes?” 
en “Brr! Enkel koud water in bad?” Dit waren maar 
een paar dingen die de kinderen zich niet konden 
inbeelden. Een paar kinderen waren ook nieuws-
gierig :“Wat aten jullie? “Wie was er de baas thuis?" 
en vooral:“Haalden jullie kattenkwaad uit? en welke 
straffen kregen jullie?” De lekkerbekken vroegen wat 
voor soort snoep er allemaal bestond. Kortom: de 

 Je kunt een deel van de brief 
laten opstellen door de kinderen, 
meteen een goede schrijfvaardig- 

heidsoefening. Ook de vragen die de 
kinderen aan oma of opa stellen kun je in een 
voorbereidend lesje eerst mondeling en daarna 
schriftelijk laten maken.

 Er zullen klassieke vragen uit de bus komen 
zoals “Hoe was het op school vroeger?”  
“Hoeveel straf kreeg je?”.  Maar ook confronte-
rende, pijnlijke of verrassende vragen zoals:.“Heb 
je de oorlog meegemaakt? “Hoeveel heb je
verwoest?”, “Hoe heb je in de oorlog overleefd?”, 
“Opa, hoe lang is het geleden dat ik je gezien 
heb?”, “Wie waren jouw eerste liefjes?” Door de 
vragen op voorhand te verzamelen kun je ze 
bijsturen en zorg je voor privacy. Je voorkomt dat 
tijdens de vertelmiddagen kinderen zich uitgeslo-
ten voelen omdat hun opa of oma net overleden 
of ziek is, of nog nauwelijks contact heeft met 
hun familie. Of dat er uitsluitend in clichés over 
‘de oorlog’ of over recepten gesproken wordt.

 In de eerste graad kun je de voorkennis over 
het tijdsbegrip ‘vroeger’ nagaan en hun interesse 
wekken door hen bijvoorbeeld te vragen hoe 
ze oma of opa aanspreken. Zeg je oma, mémé, 
omoe, moeke, bonneke, mètje of bonmama?
Zeg je opa, opoe, vake, vava, pètje of bompa?

 Je kunt een samenkomst voorbereiden door 
ondermeer te werken met papieren vingerpopjes. 
Laat ze die eerst inkleuren en vervolgens om 
beurt een dialoogje spelen. Zo schakel je sociale 
vaardigheden in zoals een vraag durven stellen, 
leren interviewen…

 Als alternatief voor een uitno-
digende brief kun je grootouders 

uitnodigen op een ouderavond. 
Een oproep om informatie en 

gegevens te verzamelen over ‘De school 
van de jaren ‘40’ of over ‘De fabriek die hier 
indertijd stond’, kan een aanleiding zijn om de 
vertel- en schrijfmomenten te starten. Je zult 
verbaasd staan hoe vragen als“Wie is hier 
vroeger nog naar school geweest?” of “Wie 
heeft hier nog gewerkt?” vele tongen doen 
loskomen.

 Je kunt een collega of een ouder met af-
finiteit voor schrijven, of een schrijfdocent, 
met ervaring in reminiscentie, vragen om mee 
te werken.
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wereld bevraagd door de ogen van het kind.
De kinderen haalden verschillende thema’s aan: 
school, beroepen, thuis, spelen, hygiëne, winkels, 
mode, transport, speciale periodes, enzovoort.  
Zo konden we een inventaris opmaken om in  
de volgende sessies te gebruiken. Deze inventaris 
van vragen bezorgde de juf uitgetypt aan de groot-
ouders.

Een paar weken later volgde een intensievere  
sessie in een kleinere groep, een les in de klas van 
juf Katrien. We konden nu dieper op onderwer-
pen ingaan zoals school, spelen, hygiëne, voedsel, 
transport…

We lieten de kinderen dan schrijven over wat ze 
gehoord hadden. Zo kregen ze een bredere kijk op 
de leefwereld van vroeger en nu, die van henzelf en 

die van hun grootouders. 

De grootouders en kinderen waren enthousiast 
over het initiatief om tot een uitwisseling te komen. 
Beide groepen namen de gelegenheid te baat om 
van elkaar te leren. De sessies met de grootouders 
alleen dienden ter voorbereiding en om het ge-
heugen op te frissen. De klassikale sessies gaven de 
kinderen de gelegenheid om in interactie te treden 
en vragen te stellen. De formule van aparte voorbe-
reiding afgewisseld met een klassikaal moment vond 

iedereen positief.

 Bij de gezamenlijke namiddag(en) 
met kinderen en grootouders, moet 
je als leerkracht de gesprekken 

goed kunnen leiden.  Ook doorvragen 
is belangrijk, grootouders zijn geneigd om af te 
wijken en te lang over één onderwerp te vertellen. 
Vermijd ook vragen waarop je eerder moralise-
rende antwoorden kunt krijgen. 

 Laat alle taalvaardigheden aan bod komen. 
Na een werkvorm vertellen  kun je best afwisse-
len met schrijven. Voor de kinderen gebeurt dit in 
de klas of thuis. Voor de senioren thuis of in een 
aparte sessie onder begeleiding. In de vertelactivi-
teiten zit het luisteren en in de schrijfactiviteiten 
het lezen verweven.

 Blijf niet bij één bekende tekstvorm hangen. 
Stimuleer zowel de grootouders als de kinderen 
om andere tekstsoorten te verkennen: een brief 
of mail, gedichten, een raadsel, sms(-poëzie), een 
sprookje, een verhaal, een verslag, een kranten-
artikel, een quiz, een recept...Ook een zakelijke 
tekst is een vorm van creatief schrijven.

 Laat de grootouders voorwerpen 
meebrengen waar een verhaal aan 

vastzit.  Een inventaris van vragen over 
de voorwerpen kan een leidraad en inspira-

tiebron zijn. In de sessie vertellen de grootouders 
aan de kinderen hoe oud hun voorwerp is, wat de 
Nederlandstalige benaming is in plaats van het 
dialectwoord, waarvoor het diende en waarom 
het zo een bijzonder voorwerp voor hen is. De 
kinderen luisteren en mogen achteraf vragen stel-
len. Naast luisteren hebben de kinderen ook een 
opdracht gekregen namelijk: Kies een voorwerp 
uit waarover je wilt schrijven.

 tijdens de sessie kunnen zij dan het voorwerp 
eerst tekenen en er vooraf  aantekeningen bij 
maken.

 Zij krijgen een moment om te schrijven bv 10 
min en er volgt een beurtronde om de eerste ver-
sies van hun teksten voor te lezen. Hier kijken we 
nog niet naar taal- en spelfouten. Deze teksten 
kun je wel in een les taalbeschouwing verder op 
de week als taalmateriaal gebruiken.

 Nodig de grootouders uit om thuis hetzelfde te 
doen: een korte tekst schrijven over een voorwerp 
of situatie van vroeger. 

 De volgende gezamenlijke sessie lezen de 
grootouders hun teksten voor en kan de ketting 
verder gezet worden zolang je wil.

 Als afsluiter kun je een kleine tentoonstelling 
maken van de oude voorwerpen met het geschre-
ven materiaal erbij en er foto’s  van nemen. 

 De teksten van de kinderen en de grootouders 
kunnen dan met de foto’s van de voorwerpen 
erbij in een boekje komen.

Het klokje

Toen mijn over-over-over…grootvader naar 
de oorlog vertrok, gaven zijn ouders hem 
een klokje om altijd te weten hoe laat het is
en om altijd aan hen te denken.
Hij heeft het altijd gehad in de gevangenis, 
tijdens het vechten.

(Rien, 5de lj) 

Koffiemolen 

Heel lang geleden kocht mijn mémé
een koffiemolen en bonen en draaide over 
een wieltje en de bonen waren gemalen.
Het heeft een bijzondere betekenis voor 
haar want haar moeder werkte er mee.
Ze werkt er nu nog mee.
Ja, ja, ja geloof me maar!
En dan een paar jaar later liet ze het in een 
muur metsen zodat je alleen nog maar het 
wieltje en schuifje zag.
Speciaal hé?

(Cheyenne, 5de lj)

Snoepwinkeltje
 
Mémé woonde in een snoepwinkeltje
Ze had van die schuifkes
Eén schuifke kreeg oma en
ze legt er nu
haar juweeltjes in.

(Femke, 5de lj)

De kermis 

Op een pleintje, omringd door mooie bo-
men zat ik die middag rustig op een bank. 
Er stond vlak naast mij een kindermolen 
te draaien, met een paar kindjes erop. Die 
molen en een gebakkraam was alles wat er 
over bleef van de vroegere kermis. Door 
de reuk van de smoutebollen werd ik in 

verleiding gebracht. Ik kocht een zakje. Het 
smaakte me echt,  zo op die bank gezeten.

Plotseling stond er pal voor mij een jonge-
tje van 4 à 5 jaar mij aan te staren, zonder 
een woord te zeggen. Toen ik vroeg:”Lust 
jij ook een smoutebol? “, knikte hij gewoon 
van ja. Ik stak het zakje uit “Hier is het 
zakje,  helemaal voor u”. Die ogen glunder-
den gewoon, hij nam de smoutebol en beet 
erin. Opeens een geroep van de ouders die 
aan de draaimolen stonden: “Laat uw zusje 
ook eens proeven!” Wat hij ook deed, die 
lieve broer. En zusje proefde mee. Ieder om 
beurt dopten ze in de suiker.

(Cor, grootouder)

Afsluiting en nawerking

De eindfase van het vertel- en schrijfproject kun 
je zowel op klas- als schoolniveau uitwerken. Een 
kleine klastentoonstelling kun je laten uitgroeien tot 
een toonmoment met en voor de hele school.
Uit een selectie van de teksten kun je materiaal 
halen dat je kunt voorlezen. Misschien zit er een 
tafeltoespraak in, een interessante of spannende 
anekdote, een korte dialoog die kan leiden tot een 
toneelstuk of uitgewerkte sketch?

De verwerking van het tekstmateriaal kun je ook 
publiceren in het schoolkrantje, op de website van 
de school of in een powerpointvoorstelling.

Het afsluitmoment is op zich al een evaluatie, door 
een product te laten neerzetten liefst door kinde-
ren samen met grootouders.Je kunt achteraf in je 
lessen ook de hele weg, het hele proces evalueren.
Interessant is de link die je kunt leggen in andere 
lesmomenten over de geschiedenis van thema’s 
zoals transport, hygiëne, school en spelen. Door de 
persoonlijke beleving tijdens de vertel- en schrijf-
samenkomsten, grijpt er een sterkere verankering 
plaats in het geheugen van de kinderen.
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Conclusie

Er waren 17 deelnemende grootouders, wat 
voor een schooltje met maar drie klassen op het 
platteland veel is. Het project heeft aangetoond dat 
er interesse is bij beide partijen, grootouders en 
kinderen. De inventaris van onderwerpen door de 
kinderen was behoorlijk groot. Ze vonden de tijd 
van ‘vroeger’ boeiend. Anderzijds was het voor de 
grootouders een mooie gelegenheid om te vertel-
len en te schrijven over hun jeugdjaren. Het delen 
van hun kennis, het eigen verhaal naar voor mogen 
brengen, beluisterd worden, waren bevestigende, 
deugddoende en zingevende ervaringen geweest! 
Ook het luisteren naar en lezen van teksten van 
hun kleinkinderen versterkte de band tussen groot-
ouder en kleinkind.

De inleving in de verschillende werelden van 
vroeger en nu was op zicheen ingrijpende ervaring. 
Zo bestonden tv en computer in de huiskamer- 
voor ons nu vanzelfsprekend - pakweg tachtig jaar 
geleden niet. De kinderen kregen op die manier 
een historisch perspectief, hun eigen leefwereld 
werd groter. We hebben naast dit historisch besef 
indirect ook doelen nagestreefd op gebied van taal, 
historisch perspectief, ruimtebesef, media, muzische 
en sociale vaardigheden.
De open aanpak in het begin was een eerste aftas-
ten en resulteerde in een familiale, gemoedelijke 
sfeer. Dit had het voordeel dat de kinderen vrij spel 
hadden en zich erg betrokken voelden. Maar het 
nadeel was dat de grootouders soms wat moeite 
hadden om te weten wat van hen werd verwacht. 
Omdat dit project een eerste experiment was, 
konden we nog niet verwachten dat alles goed 
gestructureerd en getimed zou zijn.

CoMPETEnTIES En VooRWAARDEn 
VooR VERTEl- En 
SCHRIJfMoMEnTEn oP SCHool

In de eerste plaats moet de school bereid zijn 
om dergelijke vertel- en schrijfmomenten in een 
projectaanpak te organiseren. Het idee moet 
aanslaan bij collega’s, ouders en grootouders en zelf 
moet je er wat feeling voor hebben. Is dit echter 
niet zo voor alle projecten die je op een school 
begint? Meestal lanceert één enthousiasteling(e) 
een idee en trekt hij de anderen mee.Eén goede 

gespreksleider is nodig om de sfeer te bewaken en 
chaos te voorkomen. Kies als accommodatie een 
lokaal waarin zowel jong als oud zich comfortabel 
voelt. De school blijkt een ideale werkplek te zijn 
voor dergelijke vormingsactiviteiten. Het didactisch 
materiaal kan zich beperken tot schrijfgerief, papier, 
knutselgerief, wat meestal voorhanden is op school. 
Als je dan verder tot een uitwerking komt in een 
groter toonmoment heb je meerdere zaken nodig 
zoals media en installaties net als bij een ander feest 
dat je school organiseert. 

Peter Van Damme, schrijfdocent 
Nicole Ledegen, schrijfdocente, logopediste 
en leerkracht zedenleer 

 Bekijk de betrokkenheid bij en 
de interacties tussen de beide leef-
werelden steeds van twee kanten. 

“Wat hebben de kinderen de ouderen 
te leren en wat hebben de ouderen de kinde-
ren te leren?”

 Bekijk ‘leren’ in een ruimere zin als vorming, 
als opdoen van indrukken en ervaringen.

 Let op de uitwerking van de energie van de 
ouderen op de jongeren: hun trager handelen en 
spreken kan een rustgevende werking uitoefe-
nen op de kinderen. Misschien meenemen in de
zorgverbreding? Anderzijds kan de vitale, snelle 
energie van de jongeren aanstekelijk zijn voor 
de oudere generatie en hun taal en blik verle-
vendigen. 
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VeRdeR
WIl lezen

VOOR WIe

Deze en andere inspirerende boeken over creatief
schrijven vind je in het documentatiecentrum van 
Creatief Schrijven vzw.

Heb je zin om zelf een intergenerationeel 
schrijfproject op te zetten maar voel je na lezen 
van de brochure behoefte aan ondersteuning of 
wil je een schrijfdocent aanvragen, aarzel niet 
ons te contacteren.

Creatief Schrijven vzw
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
T  03 229 09 90  
E  erik@creatiefschrijven.be
W  www.creatiefschrijven.be 
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