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OMDENKEN IN CORONATIJD 

Als je de eerste keer over het virus hoort denk je dat je in een science fiction film 

terecht bent gekomen. 

Tot het moment dat je je realiseert dat het ook jou gaat treffen. Je hoort van horen 

zeggen dat er mensen ziek zijn geworden. Het is echter nog ver van je deur. 

Het coronajaar 2020 kreeg ik net mijn Koninklijke Onderscheiding voor het leiden 
van mijn verhalentafels. Ook die uitreiking zou anders zijn, maar wel heel mooi 
persoonlijk bij ons thuis. Alleen  konden toen mijn verhalentafel in het Historisch 

Museum Haarlemmermeer en de te starten verhalentafel in de bieb van Nieuw-
Vennep niet meer plaatsvinden. Ook als “juf” vond ik het niet meer verantwoord. Stel 

je voor dat er iets zou gebeuren. Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. Wat een 
gemis…mijn mooie groep met prachtige verhalen. Ze niet meer zien. Ik ben toen 
gaan omdenken. De verhalentafel ging online. Dat is heel goed gelukt. Alleen bereik 

je daarmee niet je hele groep. 

Tijdens de coronatijd heb ik me bezig gehouden met het verzamelen van verhalen 
over het Nederlands-Indië van weleer. Deze verhalen zijn ondertussen een boek 
geworden dat ik in september ga presenteren in het Historisch Museum 

Haarlemmermeer. Een aantal van de verhalenvertellers komt uit Nieuw-Vennep. 

Tot op de dag van vandaag nog geen verhalentafels, maar ik bedacht wat anders. 

Hoe kon ik toch aan verhalen komen over Haarlemmermeer. Ik ben de 
facebookpagina Polderleven van Haarlemmermeer gaan starten. Elke dag plaats ik 

een foto uit de Meer met een klein verhaaltje er bij. Op zondag een foto in kleur. 
Ondertussen heb ik al bijna 700 leden en krijg ik  de meest mooie verhalen te horen 



over de foto’s die  die dag geplaatst zijn. Ik print de mooiste verhalen  uit en maak 
er een verhaaltje van. Ik hoop dat ik in september weer kan starten met mijn 

verhalentafels. Ik mis de deelnemers die voor mij een stukje familie zijn geworden. 

Het was en is voor mij heel belangrijk om in coronatijd om te denken. Dat heeft ook 

verrassende mogelijkheden voor mij gecreëerd. Het belangrijkste is dat het virus 
buiten de deur is gebleven. 

Sybil van Dam 

 


