
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2022/januari 2023 

Terugkijken op het jaar 2022   (door Donny Brandon, voorzitter Stichting Haagse Levensboeken) 

Deze terugblik op het afgelopen jaar begin ik met een gemeende en warme dankbetuiging aan alle 

vrijwilligers die de stichting het afgelopen jaar droegen met hun niet aflatende inspanning en inzet. Dus 

dank aan de ambassadeurs Plony Kester, Lou Verhage en Hanneke Sas die de matches maakten, en aan 

de trainers van de basiscursus Tineke Hafkemeijer, Wim Pollen en Brigitta Visser.            

Dick van der Meer veel dank voor het geven van de interview-schrijfcursus, en natuurlijk ook aan de 

schrijvers die vele gesprekken hielden met hun verteller, zich bogen over de leesbaarheid van teksten, 

foto’s verzamelden, de lay-out maakten en nog veel meer. Als we het hebben over de lay-out, noem ik 

ook Renée van Rongen hier: zij is dé helpdesk van de stichting voor schrijvers als het gaat om hulp bij de 

opmaak van het boek. Dank aan Oscar Phefferkorn. Hij is onze webmaster/IT-specialist, die ervoor zorgt 

dat we onze website in de lucht houden en oplossingen geeft bij IT-problemen. Tenslotte dank aan de 

leden van het bestuur die op transparante wijze hun verantwoordelijkheid namen en naar eer en 

geweten hun taken uitvoerden.  

 

Gelukkig was 2022 een jaar met een aflopend aantal coronabeperkingen. In het voorjaar konden we weer 

van start. We gaven in april de eerste basiscursus. Daarnaast verzorgden we  een interview-schrijfcursus 

voor de meer ervaren schrijvers - in totaal acht - op zoek naar verdieping van hun kennis.  

Verder dan Den Haag 

In dit jaar hebben we vier basiscursussen ‘levensboeken schrijven’ gegeven voor zo’n 40 vrijwilligers. Van de 

aangemelde vrijwilligers waren er 3 afkomstig uit Zoetermeer en Delft. Zij volgden bij ons de basiscursus (en 

eventuele andere cursussen) maar werden vervolgens door de contactpersoon aldaar verder gematcht en 

begeleid. Op deze manier verbreden we het levensboekenprogramma buiten Den Haag. 

Promotie 

Het aantal aanmeldingen van vertellers loopt gestaag door: afgelopen jaar kregen we 47 aanmeldingen 

waarvan er tot nu toe 22 zijn gematcht; 17 zijn in behandeling en van 8 vertellers bleek de 

gezondheidstoestand dusdanig slecht dat een match niet meer mogelijk was. Omdat de beperkingen 

langzamerhand verdwenen werd de stichting fysiek gepromoot in Den Haag en Rijswijk. Zo is onze 

bekendheid weer gevestigd bij een aantal zorginstellingen, stonden we op vrijwilligersmarkten en 

hielden we inleidingen over wat de Stichting Haagse Levensboeken kan betekenen voor ouderen en 

voor vrijwilligers op zoek naar een leuke en vaak bijzondere klus. 

 

In deze nieuwsbrief:  
Terugblikken op 2022 door 

 de voorzitter van het bestuur 

 een trainer 

 een ambassadeur 

 een schrijfster 

 een vertelster 

 



 

Afstemming 

Het bestuur - Erik Krenning, Hanneke Sas, Annemieke Wilmink en ondergetekende -  voerde de nieuwe Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheden op een 

transparante manier invullen en voorkomen dat er tegenstrijdige belangen ontstaan. Een nieuw 

bestuursreglement voorziet daarin (in te zien via Erik Krenning).  Achter de schermen wordt veel werk 

verzet door het bestuur: zo worden alle cursussen en schrijversbijeenkomsten georganiseerd, is een 

privacyreglement vastgelegd, de website 

gewijzigd en geactualiseerd en worden 

nieuwsbrieven opgesteld en nog meer. 

Regelmatig vindt inhoudelijke afstemming 

plaats tussen ambassadeurs en trainers en 

het bestuur. En, niet onbelangrijk, de 

stichtingskas wordt beheerd. 

Vertrek van Annemieke Wilmink  

Annemieke Wilmink nam deze zomer afscheid van het bestuur: een volledige baan en daarnaast haar 

vrijwilligerswerk als schrijver leiden tot een meer dan volle agenda. Dan is het zaak keuzes te maken. We 

missen haar in het bestuur. Gelukkig wil Annemieke op incidentele basis hand-en-spandiensten blijven 

leveren aan de stichting. Inmiddels vonden we een opvolger voor haar in de persoon van Yna Visser. 

Hieronder stelt zij zich voor. We zijn blij met haar komst! 

Even voorstellen    (door Yna Visser, nieuw bestuurslid) 

Geboren en getogen in Leeuwarden waagde ik in augustus 1964 de stap naar Den Haag om mijn droom, 

verpleegkundige te worden, uit te laten komen. In het Diakonessenziekenhuis Bronovo begon mijn 

loopbaan als leerling-verpleegkundige en die loopbaan eindigde in 2007 in Rotterdam, waar ik directeur-

bestuurder was van een instelling voor overwegend jonge mensen met een verstandelijke beperking. In die 

43 jaar werkte ik met heel veel plezier in diverse velden van zorg en welzijn. Beleid en bestuur vond en vind 

ik nog altijd boeiend en een uitdaging. Ik houd van reizen en lees heel graag en ik kan niet zonder klassieke 

muziek. Ik speel zelf niet, maar ben jarenlang als vrijwilliger verbonden geweest aan het Residentie Orkest 

en nog altijd ben ik verbonden aan Ciconia Consort, ook een Haags muziekgezelschap. 

Ik ben vlak voor de coronacrisis levensboekschrijver geworden en in november trad ik toe tot het bestuur. 

Ik vind wat wij doen met elkaar als vrijwilligers bij onze Stichting heel belangrijk. We geven mensen een 

mogelijkheid om nog een keer hun leven met al z’n ups en downs de revue te laten passeren en dat in een 

boek te laten voortbestaan. Het mooiste compliment is als de verteller en de schrijver elkaar na afloop 

tevreden in de ogen kijken. Daaraan meewerken en daarvoor beleid mee te helpen ontwikkelen vind ik een 

geweldige uitdaging die ik graag aanga. Ik hoop in de loop van de tijd velen van jullie te ontmoeten. 

Cursus geeft basis  (door Wim Pollen, trainer basiscursus) 

Vanaf februari 2022 is, niet meer gesaboteerd door corona, 

vier keer een basiscusus gegeven voor aspirant-schrijvers van 

levensboeken. Vier docenten verzorgden in wisselende 

tweetallen de cursus.  

Tussen de acht en twaalf aspirant-schrijvers kregen van ons 

informatie over het schrijven van een levensboek. In de 

powerpointpresentatie, die als leidraad dient, zijn nu een 

gemoderniseerde interview- en schrijfoefening opgenomen. 

 



Aan de hand van de vragen die de cursisten tijdens de interactieve middagbijeenkomsten op ons 

afvuurden, gaven de docenten toelichtingen met veel voorbeelden en anekdotes uit hun schrijfpraktijk. Dat 

werd door de cursisten erg gewaardeerd en als enorm informatief ervaren. Van de opmerkingen en 

suggesties in de evaluatieformulieren, die de cursisten invulden, maakten de docenten gebruik om de 

inhoud van de cursus, indien van toepassing, aan te passen.    

Niet in alle cursisten schuilt een schrijver van levensboeken, maar na elke basiscursus werd  het 

schrijversbestand van de stichting weer flink uitgebreid. 

Actief Den Haag-West   (door Plony Kester, ambassadeur Den Haag-West) 

Deze terugblik is geschreven vanuit Den Haag-West. Overig Den Haag is nog in een overgangsfase, na het 

vertrek van ambassadeurs Paul en Rob. In Rijswijk staat het levensboekenprogramma inmiddels stevig in 

z’n schoenen. Daar gaat in 2023 met veel enthousiasme een tweede schrijverskring van start. 

Dan nu een resumé van de ontwikkelingen in Den Haag-West. 

Cijfermatige gegevens (periode 12-2021 t/m 11-2022) 

- Actieve schrijvers: 33 (waarvan 5 nieuw) 

- Nieuwe matches: 30 (via ouderenconsulenten, casemanagers 

dementie, de website, n.a.v. publicaties en informatiebijeenkomsten) 

- Afgeronde levensboeken: 28 

- Match vóór december 2021 gestart en loopt nog: 5 

- Gestopt tijdens het proces: 1 

 

Inhoudelijk 

- Schrijverskringen: 3  kringen (26 schrijvers). Elke kring kwam 5 à 6 keer bij elkaar voor uitwisseling van 

dilemma’s, tips, etc. Schrijvers waarderen dit zeer: leerzaam en plezierig om zo elkaar te kunnen volgen. 

- Vanuit één kring ontstond de behoefte om dieper op het gemaakte boek in te gaan. Daartoe is een lijst van 

aandachtspunten opgesteld, die nu beproefd wordt. Twee 

schrijvers kiezen elkaar, bepalen waar ze feedback op willen en 

gaan aan de slag. 

- Beginnende schrijvers kunnen nu een coach krijgen: een ervaren 

schrijver die adviseert en/of meeleest. Of zoals we dat laatst 

formuleerden ‘ertegenaan’ leest.  

 

Informeren, publiceren en contacten leggen 

- Ook dit jaar waren we present op de Vrijwilligers-informatiemarkt Loosduinen in en rond Villa Ockenburgh. 

Daar zijn waardevolle contacten gelegd en konden we aanmeldingen noteren van zowel schrijvers als 

vertellers. In Segbroek organiseerde PEP eenzelfde evenement dat nog moet groeien. Ook de Vitaal, Veilig en 

Fit Informatiemarkt Loosduinen (Saffier) ontving ons hartelijk.  

- Voor de presentatie in Amadeus – plek voor ontmoeting en activiteiten in de Muziekbuurt – maakten we een 

powerpoint. ’n Verteller deelde haar ervaringen en schrijvers lazen voor uit eigen werk. Bezoekers bleven tot 

het einde geboeid.  

- Haags Ontmoeten in Dekkersduin: we praatten met buurtbewoners. Vertellers en een schrijver zorgden voor 

extra levendigheid. 

- Contacten met ouderenconsulenten en casemanagers dementie zijn hernieuwd en uitgebreid. 

 

Kortom: het groeit en bloeit hier, veelal tot plezier van vertellers én schrijvers! 

Den Haag-West: Loosduinen, 

Segbroek en Escamp 



Toen het lichtje doofde   (door Annemieke Wilmink, schrijfster) 

In de afgelopen jaren heb ik al vele levensboeken mogen schrijven. Prachtig en verrijkend 

vrijwilligerswerk, waar ik dan ook niet op uitgekeken raak. De keerzijde van het schrijven voor meestal 

kwetsbare mensen op leeftijd is, dat ze ernstig ziek kunnen raken en overlijden. Tot nu toe heb ik een 

paar keer meegemaakt dat ik - nadat een boek al geruime tijd was afgerond -  een bericht ontving dat de 

verteller was heengegaan. Onlangs maakte ik voor het eerst mee dat een verteller overleed vóórdat ik 

het boek aan hem kon overhandigen. 

Jan was een 83-jarige gehuwde man wiens verhaal ik begon op te tekenen in mei van dit jaar. Wekelijks 

bezocht ik hem en zo ontstond de boeiende levensgeschiedenis van een zeer kunstzinnige timmerman. 

Voor Jan was het een emotioneel proces; hij had veel meegemaakt. Hij keek al uit naar de 

boekoverhandiging, die hij met familie en zijn beste vrienden in de Haagse Beek wilde organiseren. Ik zou 

de boeken officieel aan hem overhandigen en ook moeten signeren, daar stond hij op.  

Telefonisch contact 

Eind augustus belandden Jan en zijn vrouw helaas samen in een verpleeghuis, omdat corona en een 

chronische ziekte hem parten speelde en zijn vrouw niet alleen thuis kon blijven. Jan was haar 

mantelzorger. De tekst was helemaal klaar en ik hoefde alleen de foto’s nog maar toe te voegen. Via 

WhatsApp en ook met af en toe een telefoontje hielden we contact. ‘Annemiek, ik lig nu weer in het 

ziekenhuis met een ontsteking. Helaas moet de boekuitreiking nog even wachten.’ Ik stuurde hem een 

afbeelding van het omslag en hij dacht nog mee over een wijziging: hij had toch liever een andere foto voor 

de kaft. Toen het boek helemaal naar Jans wens was, besloot ik alvast één exemplaar van het boek te 

bestellen om te kijken of alles helemaal in orde was. 

Exemplaar om te overhandigen  

Op 20 oktober belde een onbekend nummer mij. Het bleek de zoon van Jan te zijn. Hij vertelde dat het niet 

meer tot een feestelijke boekoverhandiging zou komen: zijn vader lag opnieuw in het ziekenhuis en was 

terminaal in dagen. Hij wilde uiteindelijk wel een aantal exemplaren bestellen voor familie en vrienden, 

maar natuurlijk stond zijn hoofd daar nu niet naar. Ik bood hem het boek aan dat ik al een paar weken in 

huis had, om - mocht Jan nog aanspreekbaar zijn - het aan zijn vader te overhandigen. Diezelfde middag 

haalde Jans zoon het boek op en gaf het ’s avonds aan zijn vader. De volgende ochtend kreeg ik een 

berichtje: ‘Beste Annemieke, mijn vader is vanochtend overleden. Hij is mooi heengegaan. Hij had zijn 

levensboek en naaste familie bij zich toen hij zijn lichtje uitdeed.’                                                                       

Een week later vond de uitvaart plaats. Toen ik de zaal binnenkwam, zag ik het boek op een lage tafel voor 

 



de kist staan. De dame die de dienst leidde, vertelde dat het levensverhaal een prominente rol zou spelen 

tijdens de uitvaart. Dat werd al gauw duidelijk: behalve een aantal foto’s - die ik Jans zoon op zijn verzoek 

had gestuurd - werden twee verhalen uit het boek voorgelezen. Het was emotioneel en mooi. Hoewel ik 

nooit had kunnen bedenken dat Jan zou overlijden voordat ik hem het boek kon overhandigen, heb ik er 

een heel goed gevoel bij dat het onderdeel was van de uitvaart. Voor mij was dit een bijzondere, warme en 

ook een mooie afsluiting van een levensverhaal. 

 

Je vrij voelen om te vertellen   (door Bep Musch, vertelster) 

In het april-meinummer van de nieuwsbrief vertelde Annelucie de Vries over haar eerste 

levensboekervaringen als schrijfster in Rijswijk. Hoe kijkt inmiddels vertelster Bep Musch naar het 

levensboekproces dat ze samen met Annelucie begon? 

In maart van dit jaar had ik een eerste gesprek met mijn 

schrijfster. Inmiddels zijn we 8 maanden verder en hebben we in 

totaal 13 gesprekken gehad. De gesprekken verlopen op een 

vriendschappelijke toon en ik voel me vrij om te vertellen wat ik 

wil. Het is gewoon leuk als ze komt. Het ophalen van 

herinneringen brengt ook verdriet naar boven, maar dat hoort 

erbij. Ook heb ik van mijn vader gedroomd, die toch al heel lang 

geleden overleden is. De gesprekken zijn nu klaar, ik heb verteld 

wat ik wilde vertellen. Laatst hebben we samen achter de 

computer de foto’s uitgekozen die ik in het boek wil hebben. De 

titel van mijn boek heb ik al bedacht en ik koos een foto uit die op 

de voorkant komt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het boek gaat 

worden en vind het ook best wel spannend. Ik kijk ernaar uit. 

 

  

Het Bestuur wenst je een goede jaarwisseling en een mooi, gezond 2023  

met heel veel levensboekenplezier! 

 

 

 


