Nieuwsbrief april 2021: uit de schrijverspraktijk
Hoe een bijzondere verteller op je pad kan komen
Soms heeft een schrijver een speciale verteller
in haar of zijn hoofd. Bij Jonker Frans Florence
leidt zo’n verzoek tot negen bijzondere
vertellers, acht buitengewoon toegewijde
schrijvers en acht levensboeken.

’t Begon met schrijven voor iemand van
dezelfde afkomst
September 2017: ik maak kennis met een
nieuwe schrijver, Moenin. Hij zit tegenover me aan tafel, vertelt dat hij Surinaams-Hindoestaanse
wortels heeft en graag een levensboek wil maken voor een oudere, eenzame dame bij voorkeur van
diezelfde afkomst. Ik zeg: “Tja, die heb ik niet voor je, Moenin. Maar jij kent het milieu: ga jij op zoek
naar een zorginstelling waar je enthousiast gehoor treft en dan gaan we er samen heen.”
Eind november ontmoeten we activiteitenbegeleider Rai Martina in zorginstelling Jonker Frans
Florence op het Newtonplein. Moenin luistert inmiddels al enige tijd naar de verhalen van de 97jarige Virginia. Hij heeft van Rai de oudste allochtone dame gekregen, zij is van Antilliaanse afkomst
(Curaçao). De aandacht en het luisterende oor doen haar goed: ze leeft helemaal op. Onlangs vierde
ze haar 100ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan is haar levensboek in een nog grotere oplage
uitgereikt aan haar familie.
Moenins charme – hij spreekt ook de Hindoestaanse taal – werkt aanstekelijk en leidt tot meer
aanmeldingen. Ik zoek in het schrijversbestand van Haagse Levensboeken en vind nog ‘n schrijver die
Sranami spreekt. Anita (Biddia) maakt kennis met de 87-jarige Ramkewaria en maakt een prachtig
boek. De geschiedenis van haar voorouders – contractarbeiders uit India gehaald om na afschaffing
van de slavernij te werken op de plantages –, de valse beloftes, hun uitbuiting en armoede. Hoe ze,
eenmaal vrij, een beter bestaan opbouwen tot en met haar leven nu in Nederland.
Rai, de activiteitenbegeleider, heeft inmiddels een aardig lijstje met gegadigden. Hij maakt kennis
met de schrijver die via mij bij hem op bezoek komt. Zo wil schrijver Joke hier ook wel een boek
maken. Zij wordt gekoppeld aan Yvonne (78 jaar), die een veelbewogen leven achter de rug heeft en
daar veel over vertelt. De vliegtuigbom die in de oorlog de schoenenzaak naast haar ouderlijk huis
treft. Jaren werkt ze als verloskundige; haar man deed in antiek en had een café op de Amsterdamse
Zeedijk. Later runnen ze samen in Friesland een kindertehuis.

Ben (95 jaar) is heel blij met het boek dat schrijver Marja voor hem en zijn familie maakt. De kinderen
helpen, want zijn geheugen laat hem nogal eens in de steek. Ben was zich daarvan bewust. “Je moet
veel vragen stellen, dán kan ik vertellen”, zegt hij direct tijdens de eerste ontmoeting. Bij Roberto (73
jaar) is dat probleem nog groter. Een levensboek blijkt niet meer mogelijk. Erg jammer, hij verheugde
zich erop. Eén dochter, die hem niet ziet, en verder geen contacten buiten Jonker Frans. Schrijver Yna
bezoekt hem nu. Ze zegt: “Eén uurtje per veertien dagen, die tijd heb je toch wel.”
Dan is er Jan (69 jaar). Na het overlijden van zijn moeder kan hij geen kant op en komt in Jonker
Frans. Hij is daar op zijn plek, voelt zich er thuis. Met veel geduld wint schrijver José zijn vertrouwen.
Een man van weinig woorden, vaste rituelen. Ze maakt zijn boek, in zijn woorden.
Ramon (82 jaar) deed veel vrijwilligerswerk binnen de Surinaamse gemeenschap. Dat zal een
belangrijk onderwerp worden in het boek dat Sharon voor hem gaat schrijven. ‘t Staat immers in de
Koran, dat je goed moet doen voor de mensen én hij deed dat graag.
Schrijver Lilian krijgt eerst Saida (66 jaar) als verteller. Ze hebben het heel gezellig samen. Saida
vertelt kleine stukjes over haar leven. Ze heeft weinig foto’s en Lilian maakt daarom tekeningen die
bij haar verhalen horen. Haar activiteiten en lievelingsspullen komen terug in foto’s en collages,
anekdotes worden illustraties en zelfs kleurplaten. Want daar houdt Saida van! Zo worden 6 pagina’s
tekst er 66 in een heel bijzonder boek. Een mooi voorbeeld is de anekdote over de sidderaal.
De sidderaal in de Colakreek van Suriname
De aal kan 2,5 meter lang worden en 20 kilo zwaar. Hij eet kleine
kinderen, volgens Saida. Dat vond ik (Lilian) echter te gortig, dus heb ik er
een pop van gemaakt. De ‘sidderstroom’ schakelt visjes uit,
in het voordeel van de hengelaar. Dat het frisdrankenmerk er een
kiosk heeft staan, is dichterlijk vrijheid.

En dit is de kleurplaat
Nu schrijft Lilian voor Maria Dolores (91 jaar), afkomstig van Curaçao. Ze heeft veertien kinderen
grootgebracht, deels in Nederland. Koken en kruiden spelen een grote rol: als moeder maar ook als
ondernemer in haar eigen afhaalrestaurant.
“Dat zal de laatste match zijn,” zegt Rai. Hij appt: “Wij zijn heel blij met jullie, als stichting. Wat jullie
voor ons hebben betekend, verdient een dikke 10!” Met zo’n compliment ben je natuurlijk heel blij.
Blije vertellers én tevreden schrijvers. Daar doen we het toch voor? Tot zover Jonker Frans. Echter
buiten zorginstellingen kan een schrijver ook een verteller van bijzondere afkomst vinden. Dat laat
het contact zien dat Arline met haar wens aanboort.

Schrijven voor iemand met Afrikaanse wortels: echte geschiedenisles
Arline, een heel ervaren schrijver die meestal haar eigen vertellers vindt: haar zoveelste boek is klaar
en ik vraag of ze al toe is aan een nieuwe uitdaging. “Ik wil nu graag voor iemand van Afrikaanse
afkomst schrijven,” antwoordt ze me. Ik vertel haar dat een aanstaande Surinaamse verteller
mogelijk een Creoolse is. Enige tijd later heb ik weer contact: een aanmelding van een schilderes,
grote werken, heel kleurrijk en apart. Arline, naast schrijver ook beeldend kunstenaar: iets voor
haar? Weer mail-verkeer. “Nee”, schrijft Arline, “ik heb een zwarte kerk aangeschreven, mezelf
voorgesteld en ben gaan praten. Men wilde meer over mijn achtergrond weten en zeker zijn van mijn
intenties. Nu schrijf ik voor een dame, 92 jaar, uit Suriname. Ik heb zelfs haar betovergrootmoeder
gevonden, een slaafgemaakte vrouw ergens in 1863, zo bijzonder! Eindelijk krijg ik echte
geschiedenisles over Suriname!”
Het kan dus nog steeds: een bijzondere verteller die op je pad komt.
Plony Kester, ambassadeur Den Haag-West

