
thuis. Ik schrijf zelf niet, daar houd ik me verre van. Wel heb ik me laten 

interviewen. Onze schrijvers kunnen je goed dingen laten vertellen waar je 

uit jezelf misschien niet zo snel op zou komen, waardoor ze een boek cre-

eren dat veel meer is dan wanneer je zelf herinneringen zou opschrijven.”

WORTELTJES | “Wie zijn levensverhaal door ons laat optekenen, 

wordt gekoppeld aan een schrijver. Dat gebeurt in samenwerking met de 

klant. Die kan op onze website het profiel van onze schrijvers bekijken. Al-

lemaal schrijvers van naam, die voor goede bladen en kranten werken, en 

sommige zijn auteur. We hebben een grote pool zodat we tot een perfecte 

match kunnen komen op basis van karakter, achtergrond, locatie... De 

klant krijgt een welkomstpakket met daarin onder meer een notitieboekje, 

om herinneringen in op te schrijven, en een lijst met vragen die ze alvast 

aanzet om na te denken. Een van de vragen is bijvoorbeeld: ‘Beschrijf de 

vijf belangrijkste personen in je leven.’ In een volgende sessie komen wat 

meer feitelijke vragen aan bod. Daarna volgen de sessies met de schrijver. 

Het aantal interviews hangt af van de gewenste lengte van het verhaal. 

We stimuleren mensen om van elke fase waarover ze spreken, twee of 

drie foto’s aan te leveren. Het boek wordt volledig in kleur gedrukt. Wij 

hebben onder anderen het verhaal opgetekend van oud-president van 

De Nederlandsche Bank Nout Wellink, getiteld Van Bredevoort tot Leiden. 

Nout Wellinks jonge jaren (1943-1965). Hij vertelt over het kattenkwaad 

dat hij met zijn broers en zussen uithaalde, over hoe hij bij de pater aan 

het eten was en de worteltjes op de vloer werkte omdat hij daar niet van 

houdt. Echt leuk.”

VAKANTIE | “We maken ook eigen werk. 

Een content manager schuimt Amsterdam af op 

zoek naar verhalen. En we laten bekende en min-

der bekende mensen aan het woord over festi-

vals, vakanties, WK’s... Hoe gingen ze vroeger 

op vakantie? Wat deden ze in hun jeugd? Hoe 

zagen plekken er vroeger uit? Die verhalen de-

len we met onze volgers op Facebook en Twit-

ter. Daarmee hopen we mensen te inspireren om 

herinneringen op te halen en hun eigen verhaal 

te vertellen. Met al die kleine verhalen bij elkaar 

krijgen we een fantastisch beeld over verschil-

lende plekken in Nederland en Engeland, waar 

Story Terrace ook zit. Mijn droom is om ooit een 

vestiging op te zetten in Amerika. En in Neder-

land wil ik groeien naar enkele duizenden klanten 

per jaar. Er worden jaarlijks zo’n 200.000 mensen 

zestig. Als we daar één procent van binnenhalen, 

komen we al een heel eind. Maar de ambitie is 

veel groter: of je het nu door ons of een andere 

partij laat doen, eigenlijk moet iedereen een keer 

in zijn leven een boek laten schrijven. Dik, dun of 

digitaal.”

STORYTERRACE.COM

Rutger Bruining
Oprichter en managing director Story Terrace

GEVANGENIS | “Al heel lang wilde ik iets doen met het vastleggen 

van herinneringen. Waarom moeten verhalen verloren gaan? Je kunt wel 

stamboomonderzoek doen, maar dat is enorm beperkt. Met ‘geluk’ is er 

een familielid in de gevangenis belandt en vind je een rapport van de rech-

ter. Anders kom je niet veel verder dan de geboorte en misschien een be-

roep. In 2013 zei ik mijn baan in private equity op om me op mijn liefde voor 

geschiedenis en verhalen te storten. Daarbij werd ik gestimuleerd door 

twee ontwikkelingen: Door wat er aan de hand is in de traditionele media, 

waren heel veel goeie schrijvers beschikbaar. En de digitale printtechniek 

was dusdanig ontwikkeld dat je een mooi boek in kleine oplage kon prin-

ten. Er waren weliswaar al mensen die levensverhalen schreven, maar dat 

was nooit echt een mooi uitziend product. En vaak ging het om een dik 

boek, terwijl ik een compact boek voor ogen had, waardoor het voor men-

sen veel toegankelijker werd en niet een enorm project waarin ze veel tijd 

moesten steken. Toen ik eenmaal dit idee had en zag dat niemand anders 

het deed, ging ik het gewoon doen: ik richtte Story Terrace op.”

OORLOG | “Mijn grootvader kon heel mooi verhalen vertellen. Ik heb 

veel tijd met hem doorgebracht, vooral aan de backgammontafel. Hij was 

niet zo goed ziend en kon die grote stenen tenminste nog onderscheiden. 

Dan vertelde hij altijd verhalen over vroeger: over Aruba en Curaçao waar 

hij heeft gewoond, zijn leven als arts, de oorlog... Allemaal avonturen. Door 

hem heb ik als kind veel oorlogsboeken gelezen. Ik vond het fascinerend 

hoe mensen in die tijd leefden. Daar komt mijn passie voor verhalen van-

daan. Mijn opa was een betere verhalenverteller dan ik. Maar ik ben net als 

hij avontuurlijk. Ik houd heel erg van reizen. Zo heb ik in mijn eentje door 

Zuid-Amerika gereisd en met een auto vol vrien-

den door Oost-Europa gereden. Andere culturen 

leren kennen, niet weten waar je de volgende dag 

bent, mensen tegenkomen. Dat levert mooie ver-

halen op. Uganda staat hoog op mijn lijstje – ik wil 

de gorilla’s daar zien – en ook Cuba en Australië.” 

CADEAU | “Story Terrace maakt levensver-

halen, ‘Storyboeken’, vanaf 1.500 euro. Voor die 

prijs krijg je vier exemplaren van een hardcover 

boek van circa vijftig pagina’s. Maar op verzoek 

breiden we dit vaak uit naar meer. Alles kan, ook 

op het gebied van vormgeving. Onze klanten zijn 

van elke leeftijd. Het kunnen kinderen zijn die een 

boek aan hun ouders cadeau willen doen, oude-

ren die hun verleden op papier willen zetten, maar 

ook jongere mensen die een levensverhaal met 

een professionele inslag wensen. Zo zijn we aan 

een boek bezig voor een mevrouw die veel lezin-

gen geeft en dat na afloop wil kunnen uitdelen, 

en schrijven voor een ondernemer een boek over 

de geschiedenis van zijn bedrijf. Ook krijgen we 

opdrachten voor nieuwsbrieven, jubileumboeken 

en zelfs voor persoonlijke blogs die wij schrijven 

op basis van interviews. We zijn van alle markten 
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EERSTE JOB: KRANTENVOUWER (IK WAS TE 

JONG OM DEZE TE MOGEN RONDBRENGEN) 

EN DAARNA MANAGEMENT CONSULTANT 

BIJ BOOZ ALLEN HAMILTON.

MIJN DEFINITIE VAN LUXE: DE TIJD STAAT 

STIL EN ALLEEN HET MOMENT TELT.

MOOISTE MOMENT VAN DE DAG: ZONS-

ONDERGANG. DIE KALMTE NA DE DRUKTE 

GEEFT ENORM VEEL ENERGIE VOOR DE 

AVOND.

DROOMVAKANTIE: GORILLA’S IN UGANDA.

NOOIT MEER DOEN: MARATHON LOPEN.

GOEIE DAAD: JOIN FOR JOY-ZOMERKAMPEN 

BEGELEIDEN VOOR KINDEREN UIT DE 

SLOPPEN IN KENIA.

IK GEEF VOORAL GELD UIT AAN: MIJN 

BEDRIJF. EN REIZEN.

VRIJETIJDSBESTEDING: VOETBAL,  

SNOWBOARDEN MET MIJN MAATJES IN 

OOSTENRIJK, HARDLOPEN, REIZEN, DE 

KROEG, DINER À DEUX.

“Nout Wellink vertelt 
over het kattenkwaad dat 

hij met zijn broers en 
zussen uithaalde, over hoe 

hij bij de pater aan het 
eten was en de worteltjes 

op de vloer werkte 
omdat hij daar niet van 

houdt”
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