NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016
Beste allemaal,
We zitten weer in een nieuw jaar, met een nieuwe Vertelambassadeur Van Het Jaar! En we kunnen
terugkijken op een bijzonder vertelevenement, waarbij Theaterhuis de Berenkuil uit zijn voegen barstte en
we veel collega’s moesten teleurstellen omdat het echt tè vol was — in deze nieuwsbrief daarom een
uitgebreid verslag van de lezingen. Plus het voornemen van het bestuur om volgend jaar een ruimere locatie
te vinden.
Het verslag van de lezingen zal ook een plek op de Vertel-Wiki krijgen.
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Enquête m.b.t. ontmoetingsdagen
Op de Er-was-eens-lijst was vorig jaar een discussie over de ontmoetingsdagen. Ry h Eykelhof heeft voor het
bestuur een enquête opgesteld, die via de Er-was-eens-lijst en aan alle participanten is aangekondigd. Nog
niet gereageerd? Ga naar : http://www.thesistools.com/web/?id=494291
Heb je hier vragen of opmerkingen over? Mail ze via info@stichtingvertellen.nl
In de bestuursvergadering van begin maart staat het onderwerp weer op de agenda.

Vertelplein
Onder de bezielende leiding van Wil Spronck zijn binnen het bestuur de eerste ideeën over een Vertelplein
opgesteld: een ontmoetingsplaats op internet waar we alle informatie uit de Nederlandstalige vertelwereld
toegankelijk willen maken. Dat is een heel wat grotere wereld dan alleen onze eigen stichting, en onze eigen
website.
Volgende stap in dat proces is, dat we hierover contact leggen met een grotere groep mensen, zoals van
vertelorganisaties die aan zo’n Vertelplein zouden kunnen deelnemen.
Overigens: wie wil bijdragen aan de Vertel-Wiki is welkom! Je kunt daar artikelen plaatsen die te maken
hebben met vertellen. http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Main_Page

Voor je boekhouding: facturen downloaden
Op de site van de Stichting Vertellen kunnen participanten een factuur downloaden voor hun
participantenbijdrage èn voor de maaltijd van het Vertelevent. Eerst inloggen, daarna kan je de factuur
vinden op de pagina Interne Stukken: http://www.stichtingvertellen.nl/interne-stukken
Omstreeks eind februari zal de incasso van de participantenbijdrage plaatsvinden.

Tip: podia op de vertelagenda
Vertelpodia kunnen vertelvoorstellingen gratis op de vertelagenda zetten.
Vertellers kunnen dat ook, wanneer ze als participant inloggen.
http://www.stichtingvertellen.nl/vertelagenda
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VERTELEVENT 23 JANUARI 2016
Eric Borrias Vertelambassadeur Van Het Jaar 2016 — maar niet alleen!
Centraal in het vertelevent staat het afscheid van de Vertelambassadeur van het vorige jaar, en de
benoeming van de opvolg(st)er. Mia Verbeelen, Vertelambassadeur van het Jaar 2015, heeft voor het event
een inspirerend programma samengesteld. Eén van haar speerpunten was: Vlaamse en Nederlandse
contacten verstevigen in een netwerk van organisaties en collega’s uit beide landen. Daar heeft ze de eerste
stappen voor gezet! En het programma van het Vertelevent was er een schitterende verbeelding van.
De jury, die de Vertelambassadeur benoemt, stond dan ook voor een moeilijke opdracht. Een aantal mensen
gaf aan, dat ze Mia graag de kans zouden geven haar verbindende werk te vervolgen. De oplossing voor dit
dilemma is even eenvoudig als galant: de nieuwe Vertelambassadeur kreeg de vraag de ontwikkeling van de
contacten te vervolgen, en Mia kreeg de vraag of zij de nieuwe Vertelambassadeur nog een jaar zou willen
ondersteunen. Waar beiden enthousiast en positief op reageerden. Samen beklommen zij symbolisch de
tandem!

(foto: Iris Tasseron)

En inderdaad, voor wie het nog niet wist: de nieuwe Vertelambassadeur Van Het Jaar 2016 is Eric Borrias —
van harte gefeliciteerd!
Verrassend detail: op door Eric’s zoon Bram gecomponeerde muziek (www.componeren.com) werd hij
ingehuldigd.
Eric en Mia zijn vertelmaatjes met een lange gedeelde geschiedenis. Rond 1990 legden ze de basis voor hun
vertellerschap in het legendarische Vertelcollectief oRare uit Tiel, onder leiding van dramadocente Loekie
Wieringa. En op dit moment zijn ze allebei verbonden aan Theaterbureau Het Verteltheater.
Hier een link naar Omroep Gelderland over de verkiezing van Eric Borrias
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(foto: Iris Tasseron)

Uit het rapport van de jury:
o Eric is een van de meest allround vertellers van het Nederlands taalgebied. Hij heeft een bijzonder
talent om populaire boeken om te vormen tot vertelvoorstellingen. Hiermee weet hij een groot
publiek te bereiken en levert hij een belangrijke bijdrage aan het op de kaart zetten van het vertellen
in Nederland.
o Eric is de afgelopen jaren heel actief met het overdragen van zijn kennis en kunde op het gebied van
verteltheater. Steeds vaker is hij in repetitielokalen te vinden met jonge talenten. Hij coacht en
regisseert. Hij schaaft, slijpt, boetseert; net zolang totdat ook hun voorstellingen de kwaliteit hebben
die zijn eigen voorstellingen kenmerken.
o Bovendien is hij een unieke en warme persoonlijkheid die iedereen, het publiek en de collega’s,
overal en altijd onmiddellijk het gevoel geeft thuis te zijn.
o De optelling van zijn talent, zijn enorme publieksbereik en de wil om te delen maken dat we Eric
Borrias uitroepen tot de Nederlands-Vlaamse Vertelambassadeur 2016

Frans de Vette: oeuvreprijs!
De commissie heeft besloten om dit jaar een extra ‘oeuvreprijs’ toe te kennen aan Frans de Vette.
Esther Kornalijnslijper, voorzitter van de Stichting Vertellen, mocht aan Frans een speciaal beeldje
overhandigen.
Uit het juryrapport:
o De afgelopen 15 á 20 jaar heeft Frans de Vette in de vertelwereld vooral naam gemaakt als
verteldocent en vertelcoach. Hij is een inspirator die intensief betrokken is, zowel bij het vertellen als
bij zijn studenten. Hij is een leermeester die iedereen op zijn eigen niveau kan coachen. Hij is iemand
die mensen op een speelse en diepgaande manier weet te stimuleren om hun eigen verhaal te
vertellen.
o In 1999 was hij een van de medeoprichters van Stichting Vertellen. Hij was een aantal jaren
voorzitter van het bestuur van de Stichting.
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In 2007 is Frans samen met Wim Wolbrink de Nationale Vertelschool begonnen waar intensieve
verteltrainingen worden gegeven die uitgaan van de unieke kwaliteiten van elke verteller. Daarnaast
heeft hij diverse vertelcursussen verzorgd binnen bedrijven en organisaties. In 2014 heeft Frans zijn
rol als docent van de Nationale Vertelschool overgedragen.
Ten slotte is Frans al jarenlang gefascineerd door de figuur van de clown. Hij heeft jarenlang
clownscursussen gegeven en was een tijdje actief als contactclown, m.n. voor ouderen.
Om een lang verhaal kort te maken: Frans is een meesterverteller die zichzelf altijd als een spelend
kind is blijven beschouwen.

(foto: Iris Tasseron)

Mia Verbeelen over een jaar ambassadeurschap
Mia heeft het verbinden van Nederland en België in haar ambassadeurschap centraal gesteld.
• In oktober 2015 vond er in Antwerpen, op initiatief van Mia Verbeelen, de allereerste netwerkdag
plaats voor Vlaamse en Nederlandse vertelorganisaties. Als resultaat van die gesprekken zullen
enkele organisaties zich vandaag presenteren met hun visie op samenwerking en de toekomst van
het vertellen.
• IngerMarlies Leeuwenburgh (NL) heeft het initiatief genomen om de kleine podia met elkaar te
verbinden. Er zijn bijeenkomsten geweest bij IngerMarlies en bij Katty Wtterwulghe (B) van vele
Nederlandse en Vlaamse initiatieven waar de Vertelambassadeur bij aanwezig is geweest.
• Ook is er contact gelegd met Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationale 4-5 mei Comité. Mia
Verbeelen en Esther Kornalijnslijper (voorzitter St. Vertellen) hebben inmiddels het aanbod van
oorlogsverhalen aangeboden en toegelicht bij het Nationaal comité in Amsterdam. Mogelijkheden
worden verder uitgewerkt en vertellers die zich hebben opgegeven worden hiervan spoedig op de
hoogte gebracht.
Wie oorlogsverhalen en verhalen over bevrijding en vrijheid op het repertoire heeft kan dat melden
via info@stichtingvertellen.nl
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VERSLAG VAN DE LEZINGEN TIJDENS HET VERTELEVENT 2016
Inspiratoren die Mia in haar inleiding noemde i.v.m. de verbinding tussen België en Nederland: Arjen Barel
(NL) van Storytelling Centre & Storytelling Festival Amsterdam; Guy Tilkin (B) van Vertelkasteel Alden Biesen
en FEST; Nadia Babazia (B) van Antwerpen Boekenstad/ Antwerpen Vertelt; Veva Gerard (B) van de
Academie voor Woord en Dans; en Omar Nahas (Syrië/ NL/B) van de Tafels van Vrede. Daarnaast heeft Mia
Verbeelen Marita de Sterck uitgenodigd: een antropologe uit Vlaanderen die veldonderzoek doet en boeken
publiceert met felle (volks)verhalen, deels het resultaat van ‘verhalenruil’ met andere culturen.
Marita de Sterck, Guy Tilkin, Nadia Babazia en Arjen Barel gaven een lezing. Samen schetsten ze een
schitterend beeld van een internationale vertelwereld in ontwikkeling. Hieronder de samenvattingen:

Marita de Sterck: Vuil Vel
Op het Vertelevent stond het boek “Vuil vel” (de Vlaamse naam voor
Assepoester) van Marita de Sterck centraal in de vertelstof. Marita
hield een lezing over oersprookjes vanuit haar achtergrond als
antropologe, en drie vertellers (twee Nederlandse en een Vlaamse)
vertellers vertelden één van de door haar verzamelde sprookjes.
Marita heeft veel gereisd en verhalen verzameld, bijvoorbeeld
verhalen
die
mondeling
worden
overgedragen
tijdens
(inwijdings)rituelen bij volksstammen in Afrika en Zuid-Amerika
(Amazone). Ze toonde prachtige foto’s van ‘Het Feest van het Nieuwe
Meisje’. Met jonge meisjes, die zich in een donkere inwijdingshut laten
opsluiten, als in een baarmoeder. In het nachtelijke duister vertelt de
medicijnman verhalen, van buiten de hut door een soort houten
buis— ‘zo knap verteld dat mijn vlees veranderd is’! Na enkele dagen
“sterven” de meisjes en worden ze als vrouw opnieuw geboren.
Dit toont ‘de slagkracht van de oraliteit’
zegt Marita. In de boeken ‘Bloei’ en ‘Stoute
meisjes overal’ publiceerde ze dergelijke
verhalen. Opvallend is de onverhulde
erotiek, met titels als ‘Hoe de penissen nog
aan de bomen groeiden’, ‘Tussen de benen
van de Nachtvrouw’. En even onverhuld:
geweld en lelijkheid.
Ook verzamelt, bewerkt en publiceert ze
oersprookjes
uit
onze
Westerse
verteltraditie. In de oerversie van
Roodkapje eet de 17-jarige Roodkapje lustig
mee van de restjes van Grootmoeder, en
deelt ze het bed met de Wolf.
En ooit was het Beest (on-Disneyaans)
afstotend voor Belle, en blijkt Rapunzel
zwanger opgesloten in haar toren te zitten.

Jongeren geven reacties op deze verhalen:
www.vimeo.com/38093511 :
Overal ter wereld krijgen jonge mensen verhalen cadeau als ze
volwassen worden. Vaak zijn dat heftige, uitdagende, gedurfde
vertellingen over het volle leven, over liefde en dood. In veel
bewerkingen werden de ruwe randen en pikante kantjes uit de
volksverhalen van bij ons en elders verwijderd. In dit boek zijn ze
behouden.
Al 25 jaar verzamelt Marita de Sterck volksverhalen uit de hele wereld.
Haar zestig favorieten zijn hier gebundeld. Deze oerverhalen worden
met liefde en lef verteld. Ze kunnen vrouwen én mannen, meisjes én
jongens verbazen en ontroeren. Een kans voor leraars en jeugdwerkers
om met volksverhalen en diversiteit te werken. In dit filmpje vertellen
jongeren uit de bovenbouw van het beroepsonderwijs, die naar de
verhalen luisterden, over wat de verhalen met hen doen. Ook hun
leerkracht praat over de gebruiksmogelijkheden van het boek.
Marita de Sterck: Stoute meisjes overal, volksverhalen over liefde en lef
(Meulenhoff/Manteau 2009)
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Van de gebroeders Grimm zijn de eerste handschriften nog te vinden. Het
Ölenbergse manuscript stamt uit 1810, de eerste zeven drukken verschenen
tussen 1812 en 1857. Per druk werd er steeds meer gecensureerd.
Myriam Maes, klinisch psychologe in Nieuwe Vaart in Gent, zegt hierover:
‘In de narratieve therapie gebruikt men beelden uit sprookjes om gevoelens
te benoemen. Die verbeelding helpt om dingen een plaats te geven. Door de
gruwel uit de sprookjes te halen bezweren volwassenen vooral hun eigen
angsten, en proberen ze hun wreedaardige en perverse fantasieën te
vergeten. Maar ik zie de ongefilterde versies van kinderen. Rauwe sprookjes
zijn een anti-gif tegen het moraliseren van volwassenen, ze gaan voorbij
goed en kwaad, leren vrij denken, gaan in tegen taboes, overschrijden
grenzen.'
In narratieve therapie spreken ook de oerangsten in de verhalen. De voorouders geven die verhalen door: de
jonge generatie heeft recht op het volle leven.
Voor een genietend publiek werden uit ‘Vuil Vel’ verhalen verteld door Tom van Mieghem (B), Janneke Tanja
(NL) en Eric Borrias (NL).
‘De verhalen in dit boek lijken uit de buik van onze wereld te komen en confronteren ons met een taal voor en over het leven
die niet meer de onze lijkt te zijn. Sterke gevoelens zoals afgunst en haat liggen gewoon op tafel. Dit vloekt zo hard met onze tijd,
waarin we kinderen proberen af te schermen van gruwel en terreur en waarin we de kinderlijke onschuld zo sterk koesteren.
Mij lijkt het interessant om ook kinderen en jongeren met deze verhalen in contact te laten komen, om hen een glimp te tonen
van het andere, het ongewone. En misschien zien ze wel hoe het ongewone en het gewone meer gemeen hebben met elkaar dan
we na een eerste lezing zouden denken.’
Bruno Vanobbergen, pedagoog en kinderrechtencommissaris Vlaanderen

Tips voor het werken met volkssprookjes in de klas:
• Praktijkverhalen van leerkrachten, o. a. project sprookjes en kamishibai;
• www.wpg.be/vuil-vel
• Gids digital storytelling;
• www.faronet.be/blogs/bart-de-nil/nieuw-handleiding-digital-storytelling-voor-archief-en-bibliotheek
In het Museum Dr. Guislain in Gent (www.museumdrguislain.be) is t/m 21 februari 2016 een tentoonstelling
gewijd aan de verhalen uit ‘Vuil Vel’, met ook de krachtige prenten van Jonas Thys.

Guy Tilkin – (internationale) projecten van vertelkasteel Alden Biesen
Vanuit het kasteel http://www.alden-biesen.be/nl wordt via twee invalshoeken met vertellen gewerkt:
•
•

Opbouw in werkvelden (toegepast vertellen): dit stimuleren ze o.a. door het opleiden van
onderwijzers tot vertellers en veelvuldig vertellen in de klas.
Opbouw met publiek: festivals en workshopweekenden.
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Voorbeelden:
• FEST: Dankzij het Internationaal Vertelfestival (jaarlijks tientallen vertellers voor duizenden
bezoekers en leerlingen van scholen) werd Alden Biesen een bijzondere ontmoetingsplaats voor
professionele vertellers uit vele landen en taalgroepen. Door het oprichten van de European
Federation for Storytelling (FEST) werd vorm gegeven aan een internationaal netwerk rond
vertelkunst : http://www.fest-network.eu
• Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning is een Europees Grundtvigproject (Grundtvig
International Network of Course Organisers) dat vertellen en verteltechnieken introduceert in het
(formele en niet-formele) volwassenenonderwijs.
Professionele vertellers, die een relatie kunnen opbouwen met en veiligheid kunnen bieden aan
kwetsbare migranten en nieuwkomers, werken doelgericht aan:
o Geletterdheid, oraliteit, verbale vaardigheden:
 Woorden, klanken, intonatie en betekenis;
o Communicatievaardigheden:
 Think on your feet – aanpassen aan het publiek;
o Verbeelding, creativiteit;
o Cultureel bewustzijn en identiteit:
 Een venster naar de cultuur van een individu;
 Horen en gehoord worden;
o Sociale vaardigheden.
Twee jaar lang hebben de Europese partners, onder leiding van Alden Biesen, samengewerkt aan
onderzoek naar en de ontwikkeling van een theoretische achtergrond en methodologie. Ze
verzamelden goede praktijkvoorbeelden in Europa en zetten pilotprojecten en studiedagen op in elk
partnerland. Dit alles werd samengebracht in een handboek en internationaal cursusmateriaal:
http://www.sheherazade.eu/nl/content/sheherazade
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•

•

Alden Biesen coördineert het TALES-project (Tales And Learning in European Schools). TALES wil
nieuwe methodes en materiaal ontwikkelen voor het gebruik van verhalen en verteltechnieken in
het leerproces op school http://www.storiesforlearning.eu/?lang=nl
Vertellen is een weg naar ‘narratief denken’ (versus logisch denken). Wanneer je met verhalen
lesgeeft nemen leerlingen het narratieve patroon over – hoe onthoud je het best? – je bevordert de
betekenisgeving,
het
geheugen,
en
de
identiteit
(we
zijn
onze
verhalen).
Het introduceren van het gebruik van verhalen en verteltechnieken door leerlingen is een uniek
middel om hun creativiteit, sociale, emotionele en artistieke vaardigheden te bevorderen. Dat kan
mondeling en/of digitaal: situatie – personages – omgevingsbeelden.
o Narratief denken;
o Storytelling als een instrument voor betekenisgeving;
o Storytelling als een instrument voor geheugen (verbinding met verhaalde emoties versterkt);
o Storytelling als identiteit: we zijn onze verhalen.
In de curricula van opleidingen voor leraren basisonderwijs komt vertellen helaas nauwelijks voor.
Story Regions: Naar Zweeds voorbeeld www.storyregions.se is de vertelkunstenaar een
promotor/vertelambassadeur (‘storytelling curator’) van vertellen in allerlei maatschappelijk
sectoren in een regio.
o Laten begrijpen wat vertellen is en kan;
o De ‘vertelgemeente van het jaar’;
o Workshops over het leiden van vertelcafé’s;
o Banden met erfgoed aanhalen;
o Netwerking, kennis van organisaties.
Story Regions is een Erasmus+ strategisch partnerschap waarin 5 landen het potentieel exploreren
van vertellen en verteltechnieken als instrument voor samenwerking tussen verschillende
doelgroepen in educatieve, sociale en culturele organisaties. Het project promoot vertellen als een
gemeenschappelijke aanpak voor intersectorale samenwerking. Voorbeelden:
o
o
o
o
o

België: vertellen over armoede op school;
België : ‘berenkasten’ met ruilbibliotheken worden ontmoetingsplaatsen;
Italië: internationale markt wordt ‘levende bibliotheek’;
Duitsland: volkstuintjes als ontmoetingsplek;
Polen: jonge moeders.

Nadia Babazia: Antwerpen Vertelt
Voorbeeld van een regionale vertelambassadeur vanuit Antwerpen Boekenstad. Tweejaarlijks is daar het
festival ‘Antwerpen Vertelt’. Antwerpen kent 176 nationaliteiten: hoe ga je om met meertaligheid, hoe
verbindt je dat met Nederlands als gemeenschappelijk taal? Bijvoorbeeld: wanneer je een verhaal in je eigen
taal vertelt kom je in je kracht; zoeken naar mogelijkheden van niet-talige elementen zoals vertellen met
behulp van klei.
Katrice Horsley http://www.katalysttales.co.uk geeft methodieken om in taalonderwijs aan anderstaligen te
gebruiken. Zij werkt ook met diverse (creatieve) materialen om verhalen vorm te geven.
Basisprincipes van het festival: meertaligheid geldt als troef - verhalen verbinden - laagdrempelig - aandacht
via niet–talige middelen - participatie.
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Diverse vertelprojecten in aanloop naar het festival:
• Vertelproject vrouwenverhalen ‘Als ik mis...’;
• Verhalenbus langs scholen;
• Voor wie dat durft: optreden op het festival;
• Publicatie van gebundelde verhalen;
• Seniorenslam;
• Vertelsouk;
• Tekenaar-verteller; klei-verteller;
• Verhalenwandeling door de stad;
• Workshops verhalen maken (i.s.m. Van Stoel tot Stoel).

Arjen Barel – Storytelling Centre in Amsterdam
Zijn centrale stelling luidt: ‘In een evenwichtige samenleving moet ieder verhaal verteld kunnen worden.’
Vanuit een kantoor in Osdorp wordt gewerkt aan twee pijlers.
• Theatraal vertellen: het organiseren van festivals en producties;
• Toegepast vertellen.
Voorbeelden:
• Productie van ‘Marokkanen huilen niet’;
• Productie van ‘Five Questions You Always Wanted To Ask A Terrorist’;
• Activiteiten met Sahand Sahebdivani;
• Bij recensenten en fondsen goodwill kweken voor vertellen als volwaardige kunstvorm;
• De activiteiten internationaal onder de aandacht brengen;
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•
•
•
•

‘Osdorp, de vertellende wijk’;
Met o.a. Anne van Delft vertellen op zo veel mogelijk manieren een plek geven, zoals vertellen met
en over eten;
Versterken en verbinden van mensen (werklozen, jongeren, ouderen);
Human Library: projecten waarin mensen getraind worden om in een intieme setting verhalen te
vertellen.

Zie ook http://www.storytelling-centre.nl

Redactie Nieuwsbrief: Walter Roozendaal
met dank aan o.a. Margot Vermeulen-Heijnen
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