Nieuwsbrief april 2020
In deze nieuwsbrief:
- persoonlijke ervaringen van schrijvers over hoe zij in deze coronatijd omgaan met hun vertellers
en hun levensboeken

Een levensboek maken in coronatijd
In Den Haag West zijn drie schrijverskringen. Schrijvers kunnen nu niet meer bij elkaar komen om
ervaringen uit te wisselen, een dilemma voor te leggen of het resultaat van alle inspanningen, het
boek, te laten zien. Om contact met elkaar te houden hebben we groepsapps aangemaakt.
Schrijvers geven antwoord op de vraag: hoe nu in coronatijd?
Nico:
Mijn vertelster is 97 jaar en erg vergeetachtig. Vertelde vol vuur over haar jeugd en de oorlog.
Daarna werd alles ‘heel gewoon’ en wist ze haast niets meer. Ik heb toen hulp van dochter
ingeroepen die met aanvullende verhalen kwam en leuke foto’s had. Kleinkinderen schreven
anekdotes over oma uit. Daarom is het toch nog een leuk verhaal geworden. Heb nu ook veel tijd
daarvoor!! Maar wel een bijzondere eerste ervaring. Renée hielp me goed met de lay-out.
Els:
Mijn afspraak met mijn verteller zou pas 6 april zijn. In die tussentijd heb ik hard aan mijn ‘boek’
gewerkt want ik liep wat achter. Ik heb wel een kaartje gestuurd. En afgelopen zondag heb ik het
concept langs gebracht. Hij wil het graag op papier want heeft niks met computers. Als hij het heeft
gelezen en eventuele fouten eruit heeft gehaald, belt hij en dan haal ik het weer op.
Brigitta:
Ik heb nog steeds dezelfde vertelster als vorig jaar. Ik heb al veel tekst af, maar ik weet dat er nog
een groot stuk over haar kunst moet komen. Ik heb haar vorige week buiten gesproken, op veilige
afstand in de zon. Een smerige rat die bij ons in de buurt bleef, maakte een eind aan ‘t samenzijn. Ik
ben zelf even snipverkouden geweest waardoor ik ruim twee weken het huis niet heb verlaten.
José:
Dag schrijvers, ik heb nu even geen verteller maar ben daar bijna klaar voor.
Marian:
Ik ben nog aardig druk met mijn verteller, man van 76. We zijn bijna klaar met wat we al hadden te
verwerken. En ik heb foto’s bij hem opgehaald en die allemaal gescand. Meneer kan ook goed
tekenen, dus heeft wat illustraties getekend. Hij heeft aardig in zijn hoofd, wat hij allemaal in het

boek wil en zelf al hele stukken opgeschreven. Die gaat hij aan me sturen en dan gaan we het via
WhatsApp-videobellen bespreken. Het is prettig om toch zo contact te kunnen houden.
Ivonne:
Met mijn Iraakse verteller staat het nu even stil. Heb nog twee keer bezoek nodig i.v.m. foto’s en
goedkeuring tekst. App haar zo af en toe. Inmiddels een nieuwe verteller. Heeft e.e.a. gemaild en
daar werk ik bijna dagelijks aan. Schrijft zoals hij praat ... veel en op z’n Haags. Best uitdaging maar
vind het leuk!
Yna:
De coronacrisis heeft mijn enthousiaste start als schrijver plotseling gebarricadeerd. Mijn verteller
woont in een ouderencentrum dat acuut werd gesloten voor bezoek. Na het eerste gesprek heb ik
een komma moeten zetten. Ik stuur hem af en toe een kaart. En als alles over is, beginnen we weer
bij nul.
Wim:
Niet alleen ben ik nog gewoon (nou ja, gewoon...) aan het werk, met mijn verteller heb ik
afgesproken dat wij elkaar blijven zien en spreken. Dat heeft ertoe geleid dat ik in de afrondende fase
zit van haar boek en dat ik verwacht deze week een proefdruk te kunnen bestellen bij mijnbestseller.
Ik ben nog steeds gezond en ik ken niemand (ook niet op mijn werk) die corona gerelateerde
besmettingsverschijnselen heeft of heeft gehad. Maar het blijft oppassen.
Lou:
Ik ga niet op bezoek bij mijn mevrouw; ze is al niet zo gezond. Ik heb nog wel wat liggen om te
verwerken. Via de telefoon met haar is geen optie. Ik geef wel aan dat ik even niet langs kan komen.
Bij ons verder geen coronaperikelen.
Coby:
Met mijn kwetsbare verteller waren we aan het afronden. Nog wat laatste toevoegingen. Rustig aan
‘t boek opmaken alvast. Had al veel foto's gekregen. Werk zelf ook ‘gewoon’ door in de zorg. Denk
dat ik zo even langs fiets bij mijn verteller om op afstand bij te praten in de voordeur. Om
eenzaamheid te beperken voor haar.
Ingrid:
Even over corona: bij mij en in mijn buurt geen klachten. Toch geen fysiek contact met de verteller
(een vriendin van me), wel nog steeds aanvullingen op de tekst. Bij nalezen viel me op dat er niets in
stond over de partners van hun kinderen, dus ook niet over de ouders van hun kleinkinderen. Tekst is
klaar, ook met dank aan Coby die nog veel nuttige tips had. We zijn nu in afwachting van hulp van
Renée voor het samenbrengen van tekst en foto’s.
Arline:
Behalve twee weken geleden keelpijn (omg) geen enge dingen ook niet in mijn omgeving. Mijn
verteller moest errug hoesten. We zijn dus gestopt, vooral daar we in de controlefase zitten en zij dat
alleen maar doet waar ik bij zit. Ze kan het niet, weet het niet, wat dan ook: er gebeurt niets als ik er
niet bij ben. Ik app, bel, schrijf haar. Ik schilder, boetseer, schrijf en poets het huis.

Jack:
Kortgeleden begonnen, maar jammer genoeg heeft de coronacrisis ertoe geleid dat het interviewen
en schrijven op een laag pitje staat. Het is even niet anders. Op dit moment heb ik twee vertellers.
Twee, omdat ik nagenoeg klaar was met het verhaal van Tilly (93 jaar), plus het feit dat ik nieuw ben,
vond ik het prettig een stukje continuïteit te krijgen om ook te oefenen. Tilly heeft al een aantal
foto’s verzameld en ook nagedacht over de titel van haar levensverhaal boek. Deze is “Bewaar je
tranen voor later”.
De tweede verteller is Mia, een 90-jarige vlotte dame, eveneens als Tilly met een Indische
achtergrond. Op dit moment heb ik wel telefonisch contact met Mia, maar staat het interviewen en
schrijven helaas stil.
Joke:
Doe momenteel niets aan het boek van mijn verteller maar heb wel telefonisch contact. Nu het
langer gaat duren overweeg ik om telefonisch gerichte vragen te gaan stellen. En dan langzamerhand
verder te gaan. (Volgend bericht:) Ik heb inmiddels met mijn verteller afgesproken dat we telefonisch
verder gaan, deze week komt de eerste sessie. Ik heb al een paar onderwerpen aangedragen, dan
kan ze er vast over nadenken. Ik zie er echt naar uit om het weer op te pakken.
Impje:
Via mail en telefoon onderhoud ik contact met mijn vertelster, die mij overtuigde van het feit dat ze
niet eenzaam is maar ondanks dat het fijn vindt dat we contact houden.
Tineke:
Ik ben aan de afronding bezig (vrouw van 85): veel via mail, telefoon en post. Gaat goed. We hebben
dan ook al veel gesprekken gehad; dat scheelt wel. Nieuwe mevrouw (88 jaar): morgen alleen de
kennismaking fysiek met afstand. Voor de rest proberen met mail en bellen. Dat laatste is ws moeilijk
omdat mevrouw een kaakprobleem heeft. Zoon is erbij. Even afwachten wat kan. (Volgend bericht:)
Tweede gesprek is woensdag: mevrouw wil dolgraag en zoon ook.
Marja:
Mijn boek voor Bob is zo goed als klaar. De kaft heb ik hem gemaild en zijn slotwoord heb ik met zijn
vrouw erbij besproken. Ik ga nu een proefexemplaar bestellen bij mijnbestseller.
Hester:
Ik kan via mail verder want ik krijg geregeld wat toegestuurd. Ik blijf dus bezig zoals ik al deed. Alleen
ga ik nu niet meer bij hem op bezoek. Via mail communiceert prima.
Steven:
De jeugd van Harry en het leven in Nood Italië zijn inmiddels aan bod geweest, dus geïnterviewd en
uitgewerkt. Er komt nu een interessant deel aan: Zuid Italië, met de bungalowverhuur, aardbeving,
maffia en de invloed van dit alles op zijn familie. Dit heeft Harry al gedocumenteerd maar ik denk dat
juist bij dit deel het meerwaarde heeft om hem thuis te interviewen.
Voor mijzelf geldt dat ik ook een risicopatiënt ben en derhalve voorzichtig aan doe. Thuisblijven is
gelukkig mijn natuurlijke attitude dus dat is geen probleem. In april zal ik weer contact opnemen met
Harry.

Marleen:
Ik heb geen mogelijkheid op dit moment om contact met verteller te hebben, maar kan in de
tussentijd wel schrijven. De vragen schort ik dan op. (Volgend bericht:) Hallo, schrijvers, dank voor
het meedenken. Ik ben achter zorgcentrum gekomen waar ze naartoe verhuisd is en zal straks
proberen haar te bellen. Wilde me niet opdringen omdat het voor haar wel wennen zal zijn aan alles
en haar hoofd misschien nu niet staat naar boek met levensverhaal. Hou jullie op de hoogte.
Anja:
Tot nu toe geen reactie gegeven omdat ik er geen hád. Er is telefonisch contact met mijn verteller,
maar het boek is stilgevallen. De motivatie om te schrijven is er niet, het lijkt op dit moment niet zo
belangrijk ... Mijn kringetje is kleiner geworden. Ik besef dat mijn verteller eenzaam is, maar ‘een
levensverhaal schrijven’ is in een andere dimensie gekomen. Wat nú gebeurt dringt wat er in het
verleden was op de achtergrond.
Na een gesprek met Plony en ook omdat de bezoekjes aan mijn verteller zoveel voor haar betekenen,
ga ik weer beginnen, met de nodige afstand, ect. De tekst komt wel: ik geef mijzelf en haar daar de
tijd voor. Haasten hoeven we ons niet op dit moment ;-). Ik wens iedereen een goede gezondheid.
Tot zover de schrijvers uit de schrijverskringen. Hun persoonlijke zorgen, die komen hier niet naar
voren, maar zijn er uiteraard wel. Niemand of niets forceren. Sommige schrijvers – totaal zijn er in
Den Haag West bijna dertig actieve schrijvers – antwoorden niet op mijn appjes of e-mails. Dan
vermoed ik toch corona zorgen.
Wat bovenstaande berichten laten zien, verwoordde een schrijver heel mooi: “Wat een liefdevolle
manier waarop alle schrijvers over hun vertellers schrijven.” Dat beaam ik volledig.
Ik hoop dat deze uitwisseling andere schrijvers van levensboeken tot steun kan zijn. Schrijvers: blij en
trots zijn we op jullie!
Plony Kester, ambassadeur Den Haag West
24 april 2020
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