
 
KIJKEN IN DE ZIEL 

 
Deel één van Kijken in de Ziel – Schrijvers 
werd uitgezonden in maart. Toen deel twee 
aan de beurt was, overleed Cruyff, en kregen 
programma's over hem voorrang.  
Nu wordt deel één herhaald op 30 mei, en 

deel twee uitgezonden op 31 mei. Niet te 
missen, het is zo interessant om de 
verschillende ziens- en werkwijzen van 
verschillende schrijvers te horen over een 
veelheid aan onderwerpen die met het 

schrijven te maken hebben! Aan het woord 
komen Adriaan van Dis, Arnon Grunberg, 

Kristien Hemmerechts, A.F.Th. van der 
Heijden, Kees van Kooten, Saskia Noort en 
Jan Siebelink. 

 

 
SCHRIJFBOEKEN 

CREABOEKEN 
 
Ik schreef vorige maand al dat ik nu bezig 
ben met het mariekondoën van mijn 
bronnenkast (met dank aan Joke voor dit 
mooie woord), en ik vind het leuk om van 

verschillende kanten te horen dat mensen 
boeken aanschaffen die ik positief bespreek.  
Het wordt nu voor mij een iets ander project, 
het gaat niet meer alleen over waar en 
waarom ik het boek in kwestie kocht, maar 

ook over hoe zinvol het is, voor wie, met 
welk doel. 

• boeken over schrijven 
• boeken over creativiteit 
• boeken Heldenreis 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

HELDENREIS CURSUSSEN 

 
Alle cursussen zijn te bestellen door €10 over 
te maken op NL90 INGB 0003 8794 67 tnv H. 
Kuipers, Groningen onder vermelding van de 
naam van de cursus. 
 

cursus Honderd Valkuilen - een schrijfcursus 
die alle technische aspecten van creatief 
schrijven (fictie) behandelt, aan de hand van 
het meest complete schrijf-handboek. 
 
• Les 1 een goed begin 
• Les 2 stijl 

• Les 3 plot 
• Les 4 conflict en spanning 
• Les 5 personages verzinnen 
• Les 6 karakterisering 
• Les 7 karakterontwikkeling 
• Les 8 vertelperspectief 
• Les 9 dialoog 

• Les 10 beschrijving 

• Les 11 locatie 
• Les 12 tijdsverloop 
• Les 13 einde en hoogtepunt ;) 
• Les 14 revisie 
• Les 15 inspiratie 

• Les 16 schrijfproces 
- 16 lessen, 135 pagina's 
 
cursus Heldenreis - een schrijfcursus om een 
complete roman te leren schrijven. 
- 14 lessen, 112 pagina's 
 

cursus Heldinne's Reis I –  
een autobiografisch avontuur voor vrouwen. 
- 8 lessen, 143 pagina's  

 
cursus Heldinne's Reis II – een schrijfcursus 
om een boek te schrijven over een 

vrouwelijke hoofdpersoon, zowel fictief als 

(auto)biografisch. 
- 14 lessen, 195 pagina's 
 
cursus The Artist's Way - een online 
coachingsprogramma van 12 weken om je 
creativiteit (op welk gebied dan ook) weer te 

laten stromen. 
- begeleidingsmateriaal voor 12 weken, 48 
pagina's 
 
cursus Schrijfveren - een schrijfcursus van 
een jaar, om (1) erachter te komen waar 
jouw kracht ligt, als schrijver, of om (2) een 

compleet boek te schrijven waarbij je intuïtie 
het werk doet. 
- 2 cursussen in één, 99 pagina's 
 

 
Heldenreis Nieuwsbrief jrg 8 - nr 2 - juni 2016 
verschijnt 11x per jaar (niet in januari) 

 
 

http://www.ntr.nl/Kijken-in-de-Ziel/55
http://joke-boekhappen.blogspot.nl/2016/05/leven-lezen-en-creativiteit.html
http://heldenreis.nl/tag/schrijfboeken
http://heldenreis.nl/tag/creativiteitsboeken
http://heldenreis.nl/tag/heldenreis
http://heldenreis.nl/online-cursus-honderd-valkuilen
http://heldenreis.nl/online-cursus-heldenreis
http://heldenreis.nl/online-cursus-heldinnes-reis-i
http://heldenreis.nl/online-cursus-heldinnes-reis-ii
http://heldenreis.nl/online-cursus-the-artists-way
http://heldenreis.nl/online-cursus-schrijfveren
http://heldenreis.nl/
http://www.bloglovin.com/blog/post/6619979/1539411609?link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNva2Vib3R0bGVnbGFzc2VzYXJlY29vbC50dW1ibHIuY29tJTJGcG9zdCUyRjYwMjM0ODQwNjE4


SCHRIJFBOEK VAN DE MAAND 

 
Het schrijfboek van de 

maand is misschien 
eerder een leesboek: 
Waarom Ik Lees (Where 
I'm Reading From) van 
Tim Parks. 

Het staat op verschillende 
plekken mooi gerecen-
seerd: 
• literair nederland  
• vrij nederland  
• rein swart 

• videorecensie door 
Maarten 't Hart 
• dieuwertje mertens 
Ik wil inzoomen op een paar onderwerpen die 

voor schrijvers van belang zijn. 
 
Zo beweert Parks herhaaldelijk dat schrijvers 

tegenwoordig schrijven zien als een carrière 
om Rijk en Beroemd mee te worden. Ik vroeg 
me af of dat werkelijk zo is, en of dat alleen 
geldt voor Engelstalige schrijvers. Hij beweert 
ook dat mensen een opleiding Creatief 
Schrijven gaan volgen, niet om schrijven te 
leren, maar om in contact te komen met de 

goede mensen in het wereldje. Zou dat in 
Nederland ook zo zijn? 
 
Parks vraagt zich af of de roman nog wel 
toekomst heeft, of die vorm niet heeft 

afgedaan, en of we op zoek moeten naar een 

andere manier van schrijven / verhalen 
vertellen. De essentie van de roman is voor 
hem de vorm en de stijl. 
Is dat niet een vraag voor een literatuur-
wetenschapper? Het slag volk waar Parks de 
grootste minachting voor heeft? Is het niet zo 
dat gewone lezers nog steeds genieten van 

romans, van verhalen met een goede plot en 
een belangwekkend thema? Is het niet zo dat 
nu de Grote Verhalen Dood zijn, we des te 
meer behoefte hebben aan nieuwe grote 
verhalen? En dat die beter van schrijvers 
kunnen komen dan van dictators? 
 

Een bijzonder intrigerend gegeven vond ik 
zijn idee dat het feit dat lezers zo verschillend 
oordelen over een boek, te maken heeft met 
de waarden die zij in hun gezin van herkomst 
hebben meegekregen.  
Zelf komt Parks uit een domineesgezin met 

de bijbehorende duidelijke scheiding tussen 
goed en kwaad, en zo ziet hij ook de 
gebeurtenissen en personages in romans. 
Bij onze leesclub oordeelden wij ontzettend 
verschillend over Freedom van Jonathan 
Franzen. Ik bedacht opeens dat het bij ons 
thuis altijd heel duidelijk was dat wij alles 

goed deden, en andere mensen niet. Andere 
mensen deugden niet, bijvoorbeeld als ze rijk 

waren, of in de kerk zaten, of gingen 
scheiden, of noem maar op. 
En die luitjes bij Franzen, dat waren wel 
tiepies van die verwende figuren met 
rijkeluisproblemen … 

 
 
 

MEER MEER MEER 
 
Ik schreef een blogje over de verschillende 

boeken van Julia Cameron, en of je dat als 
kunstenaar moet willen, je succes zo 
uitmelken. 
Tegelijk kun je daar ook heel anders naar 

kijken. Als je op Pinterest op een afbeelding 
klikt, krijg je daaronder een hele serie 
plaatjes van werk dat daarop lijkt. Zo kom je 
op het spoor van kunstenaars waar je nog 
nooit van gehoord had. 
Als je dan de naam van die kunstenaar 

invoert, blijkt die vaak oneindig veel dezelfde 
soort werken gemaakt te hebben. Ze zijn 
allemaal prachtig, maar opeens is voor mij de 
glans toch een beetje af van die eerste 
ontdekking. 

Wat dan weer heel vreemd is, want hoe 
heerlijk is het niet om op het spoor te komen 

van een mooie boekenserie, en te ontdekken 
dat je nog minstens tien delen te gaan hebt? 
Als schrijver lijkt het me super om steeds 
weer verder te leven met die personages. 

 

Als knutselaar wil ik juist elke keer iets 
anders proberen, me laten meeslepen door 
steeds andere technieken, of het nu collage 
is, image transfer, of monoprinting met de 
gelli plate. Ik kan me niet voorstellen dat ik 
voor een bepaald soort werk zou kiezen en 

dat jarenlang zou blijven doen, zoals 
bijvoorbeeld Rex Ray of Karen Hollingsworth. 
Of zijn zij juist gegrepen door die beperking? 
Door het onderzoeken van alle mogelijke 
mogelijkheden binnen dat éne thema? Kun je 
dat vergelijken met een dichter die 
uitsluitend sonnetten maakt? 

Hoe denken jullie hierover? 
 
 

 
blijf schrijven en creëren! 

Hella Kuipers 

http://www.literairnederland.nl/waarom-ik-lees-tim-parks/
https://www.vn.nl/waarom-we-lezen-tim-parks/
http://reinswart.blogspot.nl/2016/01/recensie-waarom-ik-lees-2015-tim-parks.html
https://youtu.be/U67T9STB5s4
http://www.dieuwertjemertens.nl/tag/waarom-ik-lees/
https://www.goodreads.com/review/show/1106102206
http://heldenreis.nl/2016/05/droogstand
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=rex%20ray&rs=typed&0=rex%7Ctyped&1=ray%7Ctyped
https://nl.pinterest.com/search/pins/?0=Karen%7Ctyped&1=Hollingsworth%7Ctyped&q=Karen%20Hollingsworth&rs=typed
http://www.theartplanet.com/2013/07/30/artists-studios/

