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“Ik wil niet vergeten, omdat dat 
toch het enige wapen is dat we 

hebben tegen dat smerige 
sterven”  

 
Uit: Kom hier dat ik u kus  

Griet op de Beeck 



‘De enige manier om de wereld te 
begrijpen’, zei Magnus, ‘is door een 
verhaal te vertellen. De wetenschap 

brengt kennis van de werking der 
dingen. Verhalen brengen begrip.’ 

 
          Uit: Marcel Möring, In Babylon.  



1.000.000 schrijvers? 
Wellicht onzin, maar… 



Een toonaangevende professor in de psychologie, James 
Pennebaker (Texas University, Austin USA) begon zijn 
onderzoekscarriere doordat hij ooit, jong nog,  zelf in een 
depressie was beland. Zijn huwelijk dreigde op de klippen te 
lopen, hij isoleerde zichzelf, zocht geen hulp. Na een week 
iedere dag tussen de 10 minuten en een uur schrijven over 
zijn diepste emoties merkte hij dat de donderwolken van zijn 
depressie optrokken. Dit was, zoals hij zegt, de basis en de 
aanleiding tot een leven lang toewijding aan onderzoek en 
erover publiceren. Zo schreef hij onder andere Opening Up, 
The healing power of expressing emotions (1997) 

Onderzoek  





Show don’t tell.  
Dus niet: Mijn vader was boos.  

Maar: Mijn vader gooide woedend zijn paraplu door de 
kamer. Hij miste mijn moeder op een haartje na.  

 

Beschrijf zoveel mogelijk details 
Fouten maken kan in dit stadium niet.  

Schrijf alles op wat in je opkomt. En bekommer je niet 
om tikfouten, grammaticale dingen, enzovoort. Eerst 

schrijven. 
 

TIPS 





Tell Your Story (TYS) 

Persoonlijke aandacht en directe hulp 

Wat moet verteld worden? Alles? 

Een boek voor later, maar later is NU 

TYS kan dun of dik… 



SMALL 

Talloze mogelijkheden tot differentiatie.  
GRATIS voor deelnemers Marikenhuis TYS 

Aan de hand van scriptvragen zelf aan de slag. 
 

Tips en filmpjes als stimulans 
 

Eindproduct in een boek(je). 
 

TYS 



MEDIUM 
 

TYS he lpt .  Mogel i jkhe id  tot  
d i recte  feedback  en schr i j fhu lp.  
Aanta l  contacten kan b i j  w orden 

gekocht .  

TYS 



LARGELARGE  

TYS luistert en schri jft.  Persoonli jk TYS luistert en schri jft.  Persoonli jk 
interview door schri jvers van TYS. interview door schri jvers van TYS. 

Levensboek wordt gemaakt in Levensboek wordt gemaakt in 
samenwerking met klant.  samenwerking met klant.    

TYS 


