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Winnares schrijfwedstrijd ‘Story Telling & Selling’ 
bekend! 
Workshop o.l.v. schrijfster Marente de Moor bracht winnende verhaal voort dat gedrukt 
zal worden in het Charles Nypels Lab aan de Van Eyck 
 

Hanneke van Dongen wint de schrijfwedstrijd 
van het project ‘Story Telling & Selling’ met haar 
korte verhaal ‘Leefdrift’. Dit verhaal schreef zij 
na een workshop in schrijftechniek en het 
professionele schrijfproces van schrijfster 
Marente de Moor (o.a. AKO literatuurprijs 2011, 
European Union Prize for Literature 2014). In 
een tweede sessie kregen deelnemers een-op-
een-feedback van De Moor, waarna zij hun 
verhalen instuurden voor de schrijfwedstrijd. De 
jury, bestaande uit Pieternel Fleskens van De 
Hubert van Eyck Academie, recensent Koen 
Eykhout van het Letterkundig Centrum Limburg 
en Marente de Moor vonden het verhaal van 
Hanneke eigenaardig, spannend, en toch geestig. 
Begin 2016 zal het gedrukt worden in het 
Charles Nypels Lab aan de Van Eyck.  !

De Hubert van Eyck Academie, het Letterkundig Centrum Limburg, Huis voor de Kunsten 
Limburg en The Maastricht Centre for Contemporary Writing organiseren deze workshops 
en wedstrijd voor nieuwe schrijftalenten die begeleiding nodig hebben om een 
professionaliseringsslag te maken. In haar motivatiebrief voor deelname schrijft Hanneke: 
“Ik schrijf al jarenlang dagelijks, maar mijn lezerspubliek is altijd beperkt gebleven tot 
vrienden. Was het schrijven tot voor kort vooral een innerlijke noodzaak, inmiddels is daar 
ambitie bij gekomen. Sinds een jaar ben ik mijn leven steeds meer aan het inrichten om 
het schrijven heen, waar ik voorheen schreef in de ruimte die ik tussen de bedrijven door 
bij elkaar sprokkelde”. De organisatoren hopen dat de publicatie van haar verhaal een 
volgende stap is in haar schrijfcarrière en dat de drukworkshop die hieraan gekoppeld 
wordt ook anderen zal aanzetten tot professionalisering.  !
Het jurycommentaar luidt: “Een verhaal zoals Roald Dahl die zo goed kon schrijven: 
eigenaardig, spannend, en toch geestig. Het verhaal bevat maar liefst twee verrassende 
wendingen, waarin de schrijfster heerlijk wraak neemt op haar deerniswekkende 
hoofdpersonage.  Het surrealistische einde laat de lezer in verwarring achter.” 
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In het project ‘Story Telling & Selling’ staat het schrijven, vormgeven en drukken van 
verhalen centraal. Hoe schrijf je een verhaal? Hoe beïnvloedt de vormgeving en opmaak 
van een verhaal de beleving van de lezer en de verkoopbaarheid ervan? En welke 
mogelijkheden bieden diverse druktechnieken voor de uitstraling? Het project bestaat uit 
drie delen, waarvan het eerste gedeelte met de schrijfwedstrijd is afgesloten. Later 
volgen lezingen over drukken, vormgeving en de relatie tussen tekst en beeld. Het 
winnende verhaal ‘Leefdrift’ zal worden gedrukt in het Charles Nypels Lab van de Van Eyck 
Academie met daaraan gekoppeld een workshop die zich specifiek richt op de vormgeving 
van tekst. 
 
De workshop stond onder leiding van Marente de Moor (1972). Zij 
is schrijver, journalist en columnist. In 2007 debuteerde ze als 
romanschrijver met het veelgeprezen De overtreder, daarvoor 
publiceerde ze Petersburgse vertellingen, columns over de jaren 
dat ze in Rusland woonde. Haar in 2010 verschenen roman De 
Nederlandse maagd werd onderscheiden met de AKO 
Literatuurprijs en kreeg in 2014 de European Union Prize for 
Literature. Het boek betekende haar doorbraak naar een zeer 
groot publiek. In 2013 verscheen Roundhay, tuinscène (shortlist 
Libris Literatuur Prijs 2014). Ze was jaren columnist voor Vrij 
Nederland en zowel De Overtreder als De Nederlandse Maagd 
verschenen in Duitse vertaling bij uitgeverij Suhrkamp. !!
Noot voor de redactie: De foto van Marente de Moor kan gebruikt worden onder 
vermelding van de naam van de fotograaf Eddo Hartmann. !
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