
 
Corrie Gramser   |    06-40155282   |   zinexprez@gmail.com   |   www.zinexprez.nl 

 

MAN MET HOED OP VERSIERTOER 

DOOR CORRIE GRAMSER 
HILVERSUM – Na lang schrijven en schrappen is het manuscript van ‘de man met 
de hoed’ klaar. Gelijk dienen zich nieuwe vragen aan. Geef ik het zelf uit of ga ik 
op zoek naar een uitgever? Wordt het een e-book of ouderwets papier? 
De boekenwereld is veranderd. Als schrijver heb je veel meer mogelijkheden om 
je boek te realiseren en net als in het gewone leven kom je daarmee voor allerlei 
keuzes te staan. Als nieuweling in de schrijverswereld weet ik wel van de hoed, 
maar niet van de rand. Door het boek zelf uit te geven doe ik het manuscript 
mogelijk te kort. De man met de hoed verdient een serieuze uitgever, maar welke 
dan?  
Speurend in het fonds van diverse uitgeverijen heb ik mijn keus gemaakt en het 
manuscript verstuurd. Met deze stap heb ik het heft niet meer in eigen hand: de 
man met de hoed moet nu zichzelf verkopen. Misschien lukt het als hij al zijn 
verleidingskunsten in de strijd gooit. Een voorproefje uit het manuscript: 

     “‘Ik verlang naar je,’ fluistert hij, zijn warme adem strijkt langs mijn oor. 
Het brengt de samentrekkingen, die ik eerder zo dwingend bestreden had, 
weer terug, mijn lichaam doet wat het zelf wil. Hij kust me op mijn oor, op 
mijn oog, mijn mond. Zijn lippen voelen zacht en vol. Al kussend schuift hij 
mijn nachtpon omhoog, tot zijn hand mijn blote borst bereikt.  
     Onwillekeurig trek ik mijn rug hol. Mijn lichaam laat zich niet 
tegenhouden, reageert op zijn aanraking, het zachtjes kneden van mijn 
tepel. Ik geef me er aan over, beweeg mee met de golven die door me heen 
stromen.” 

 

Agenda Zinexprez 
Voor uitgebreide informatie 
zie www.zinexprez.nl  
 

WORKSHOPS 
Bloggen, hoe begin je ermee? 
(Laatste mogelijkheid voor €17,50) 

Overwin je schroom om te 
bloggen. 
Za 20 sept ’14:  14.00-16.00 u 
 

Week van het schrijven (gratis) 
Gratis workshops in de week 
van het schrijven, zie pag.2 
 

SCHRIJFWANDELINGEN 
Jong Dudok (€15,00) 

Bouw je eigen tekst. 
Zo 24 aug ’14: 13.30-16.00 u 
 

SCHRIJFCAFÉ 
Voor € 12,50 per keer is er 
tweewekelijks een Schrijfcafé 
op maandag van 19.30-21.30 u  
 

SHUT UP & WRITE H’SUM 
Op ma 15 sept is het kantoor 
van Zinexprez van 19.45-22.00 
open voor een gratis Shut up & 
write. Slechts een bijdrage van 
€ 1,- per consumptie. 
 

TAALSPELLETJESAVOND 
Ontspannen genieten van taal. 
Do 28 aug ’14: 20.00-22.00 u 
 

(advertentie) 

     
      Eén op één Twitter workshop.     
       €55,00 ex btw per uur. 
 

 
 

 

ZINEXPREZ 
 

Aug 2014  -  jaargang 3, n°3 

Wil je deze nieuwsbrief ook 
ontvangen? Mail dan naar: 
zinexprez@gmail.com 

 

http://www.zinexprez.nl/
mailto:zinexprez@gmail.com
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Schrijfoefening 
 

    
                           Stukje stiftgedicht    

 
Michelangelo beweerde dat zijn 
beeld al in het blok marmer zat 
en hij alleen maar het overtollige 
steen weg hoefde te halen. 
Je kunt dit ook toepassen bij het 
schrijven van een gedicht: door 
alleen maar te schrappen. 
Deze vorm van dichten wordt 
ook wel ‘stiftgedicht’ of ‘black-
out poem’ genoemd. 
 
1. Kies een bladzijde met tekst 

uit een tijdschrift. 
2. Onderstreep met potlood 

een woord of een zin waar je 
oog op valt.  

3. Zoek rondom het gevonden 
woord of zin naar nog meer 
woorden die je aanspreken. 
Probeer de tekst niet te 
lezen, maar ‘scan’ enkel de 
woorden die je aanspreken. 
Vaak gaat het makkelijker als 
je de tekst van onder naar 
boven bekijkt. 

4. Werk eerst met potlood en 
pas als je tevreden bent met 
het gedicht ga je aan de slag 
met stift. Je bent afhankelijk 
van woorden die er al staan. 
Aan jou om er zo creatief 
mogelijk mee om te gaan. 

5. Omlijn de gekozen woorden 
met stift en streep de overige 
woorden door. Met 
markeerstift laat je de 
woorden nog meer opvallen.  

 

De week van het schrijven 
    ---  6 tot en met 14 september  --- 

 
 

DOOR CORRIE GRAMSER 
HILVERSUM – Sinds 2007 is ‘De Week van het Schrijven’ de opening van 
het schrijfjaar. In het hele land openen schrijfscholen en cursusinstituten 
hun deuren voor het publiek, ook worden er lezingen en festivals 
georganiseerd.  Bron: Nieuwsbrief  van Schrijven Online / Schrijven Magazine. 

Ook Zinexprez stelt haar deuren open, de themaochtenden (10.00-12.30 
uur) zijn deze week gratis. Alleen voor de consumpties wordt een bijdrage 
van €1,- gevraagd en de materiaalkosten voor ‘Creatief met tekst’ op 
maandag zijn €2,-. 
Het thema dit jaar is ‘schrijven = lezen’, met als stelling dat je alleen door 
te lezen beter leert schrijven. De opdrachten tijdens de themaochtenden 
sluiten hier tijdens de week van het schrijven naadloos op aan. 
  

Schrijven in lunchroom Boekhandel Voorhoeve 
HILVERSUM –  Eten en drinken serveren in een boekhandel, in Amerika is 
het heel normaal, in Nederland behoorlijk nieuw.  
Boekhandel Voorhoeve heeft de stap gewaagd met een lunchroom in de 
winkel en een terras voor de deur. Met stapels boeken aan de muur ademt 
de lunchroom de sfeer van lezen uit. Een omgeving die er om schreeuwt 
om ook in geschreven te worden. Daarin heb ik de primeur. Met ingang 
van september zal Zinexprez 2x per maand op donderdagavond 
schrijfworkshops verzorgen in deze heerlijke lunchroom op de Kerkstraat. 
Lees binnenkort meer hierover op de website van Zinexprez. 
 

Vrije tijds markt 
HILVERSUM –  Zaterdag 13 september vindt zoals ieder jaar van 10.00-
16.00 uur op de Groest de gebruikelijke vrijetijdsmarkt plaats. 
Hier staan tussen de 50 en 100 stands van verenigingen en instellingen. Zij 
presenteren zichzelf, geven demonstraties en verstrekken informatie. Een 
leuke gelegenheid om te ontdekken wat de Hilversumse verenigingen te 
bieden hebben. Ook Zinexprez zal er met een kraam te vinden zijn. Kom 
een kijkje nemen, want ik kan voorspellen dat er in deze kraam een leuke 
prijs te winnen zal zijn. 
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