
Virusvrij Socratisch Schrijven 
 
Schrijven is het formuleren van zinnen in wisselwerking met je eigen gedachten en doelen. In principe doe 

je dat alleen. Maar schrijven is ook interactie: met het beoogde publiek, en zeker ook met intieme lezers 

waarmee je gedachten en tekstflarden deelt nog voordat je die openbaar maakt. Het onschatbare belang 

daarvan kennen we goed uit onze ervaringen als schrijver en als schrijfdocent. 

 

Als mens leer je met je lichaam. Door bij elkaar te zijn, worden alle zintuigen aangesproken – en daar 

worden teksten beter van, zoals we vaak zeggen. Het liefste zouden we dan ook onze beproefde workshops 

geven, waarbij we in een klein groepje twee dagen geconcentreerd en toegewijd samen schrijven.  

 

Tot 1 september geven we echter geen workshops in een gedeelde ruimte. Omdat de regering duidelijk 

heeft gemaakt dat ze dat liever niet ziet, en omdat onze workshops juist vanwege de kleine groepen 

kwetsbaar zijn; zodra één iemand zich verkouden voelt, valt de basis onder de workshop eigenlijk al weg.  

 

Hieronder lees je hoe we de twee workshops die gepland staan vóór 1 september 2020 gaan vervangen. We 

denken dat dit naar omstandigheden een goed en uitdagend alternatief is. En bedenk: doorgaan met 

schrijven is ook wat waard, juist nu we allemaal zoveel thuis zitten!     

 

Wat we gaan doen: 

– De groep van Marjan kiest  via een datumprikker twee dagen vóór de zomer. De dagen van Tanny’s groep 

blijven gewoon staan. Zorg dat je je tijdens deze dagen volledig en uitsluitend kunt concentreren op je 

project en ongestoord kunt schrijven. Dit vraagt dus discipline van jullie: geen telefoontjes tussendoor, geen 

email checken! 

– Op de workshopdagen hebben we contact met elkaar via ZOOM (waarvoor je van ons een uitnodiging en 

een wachtwoord ontvangt). Je krijgt oefeningen die je ter plekke, voor jezelf, uitvoert. We geven aan 

hoeveel tijd je hebt en zetten soms de microfoon uit zodat je voor jezelf kunt schrijven. 

– Mocht de verbinding niet werken, dan blijven we het proberen. Desnoods zoeken we een alternatief. 

 

Het programma omvat twee dagen online begeleiding, oefeningen en inspiratie, zoals je die zou krijgen 

tijdens de workshop. Maar je zorgt zelf voor je lunch, en we hoeven geen ruimte te huren. Om je daarvoor 

te compenseren heeft deze digitale variant van de workshop extra’s:  

– Een individuele (video)belsessie van maximaal 1 uur met Tanny of Marjan. 

– Precies redactioneel commentaar (per email) van Tanny of Marjan op een deel van je tekst (zo’n 4 

pagina’s), zodat je leert waar je sterke en zwakke punten zitten, inclusief aanwijzingen om die te 

verbeteren. Je krijgt dat commentaar binnen een paar dagen. Je levert de tekst naar eigen voorkeur in na 

dag 1 of na dag 2 van de workshop (maar binnen een maand na afloop van dag 2).  

 
 
Programma Dag 1 

 
10.00u   Kennismaking, deelnemers stellen zichzelf en hun project voor. 
  Tanny/Marjan vertelt over visie Socratisch Schrijven. 
   
  Oefeningen om te focussen op je schrijfproject. 
  Oefeningen voor het zoeken naar stijl en toon.  
   



  
12.30  Pauze: wandelen, eten, opschrijven hoe het nu met jou en je project gaat  
 
13.30  We bellen weer in.  
 
   Oefeningen om tot de kern van jouw schrijfproject te komen. 
 
  Bespreking van die kern per deelnemer (als jouw project niet aan de beurt is, ben je dus 
  ‘kritische vriend’ voor een andere deelnemer; dat lijkt misschien zonde van jouw tijd maar 
  we horen achteraf vaak dat dit tot de zinvolste elementen van de training behoort). 
 
  Tussen de besprekingen door steeds een korte pauze. 
 
16.30  Afsluitende schrijfoefening, huiswerk. Uiterlijk 5 uur sluiten we af. 
 
 
 
 

Programma dag 2 

 
10.00  Inbellen, kort uitwisselen hoe het gaat. 
 
10.15  Losmaakoefeningen.   
 
10.30  Bespreken van de eerste alinea (online). 
   
  Uitleg over het belang van concrete en abstracte elementen in je tekst (online),  
  daarmee voor jezelf oefenen (offline). 
 
11.45  Weer online: presentatie, bespreking van het geoefende. 
 
12.30  Pauze: een uur wandelen, eten, voelen hoe je er qua schrijven bij staat.  
 
13.30  Schrijfmanagement: over het verschil tussen een werkplan en een tekstplan, en wat verder 
  ter tafel komt.  
 
14.00  Stijloefeningen: over alinea’s en kernzinnen, gebruik van levendige werkwoorden, belang 
  van structuurwoorden. Online oefenen. 
 
15.30  Voor jezelf werken met het geleerde in gedachten (offline). 
 
16.30  Inbellen. Korte presentatie fragment, rondje plannen en voornemens, evaluatie.  
  Uiterlijk 5 uur sluiten we af.  
 
 


