Hallo allemaal,
Het eind van 2020 is in zicht. Een bijzonder jaar waarin we versneld hebben geleerd om op
afstand te werken en digitaal onderwijs te geven. Een jaar waarin we een forse bijdrage aan de
klimaatproblematiek hebben geleverd door nagenoeg niet te reizen of te vliegen. Een jaar
waarin we massaal de weg hebben gevonden naar onlineshopping. Een jaar waarin de haarmode
drastisch is veranderd en waarbij maaltijden zelfs bij sterrenrestaurants afgehaald konden
worden. Fantastisch allemaal, toch? Oh ja, er was wel nog zo’n coronadingetje dat ons heeft
beziggehouden.
Om misverstanden te voorkomen, ik bagatelliseer corona geenszins en heb zeker oog voor al
die mensen die zijn overleden, ernstig ziek geworden zijn, die hun baan hebben verloren, die
geen bezoek meer mochten ontvangen. Al die mooie uitjes die niet meer konden. Ik wil alleen
maar aangeven dat zo’n donker jaar ook goede dingen heeft voortgebracht met aan het eind een
vaccinatieprogramma in het vooruitzicht.
Vanuit schrijversperspectief is 2020 het jaar geweest waarin twee romans van mijn hand zijn
verschenen. Daar ben ik best trots op. En wat leuk dat jullie zo massaal jullie leesbevindingen
hebben gestuurd. Fijn is vooral te horen dat ik een aantal mensen leesplezier heb verschaft met
mijn creaties. Natuurlijk zullen er ook lezers zijn die er anders over denken, maar die reacties
heb ik niet ontvangen.
De historische roman ‘De Dame van Simpelveld’ wordt goed gekocht. Best bijzonder is om te
ervaren dat er bestellingen vanuit het hele land bij mij of bij de (online)boekhandels worden
gedaan. Ik krijg veel positieve reacties. Het is mij niet om het geld te doen, maar het voelt goed
dat mijn investering als uitgever nagenoeg is terugverdiend in anderhalve maand tijd. Voor
‘Koppelmenu’ wacht ik nog steeds met promotieactiviteiten tot het leven niet meer wordt
beheerst door het Covid 19 virus.
Mijn kundige docente, schrijfster Kaat Vrancken, gaat jammer genoeg per 1 januari 2021 met
pensioen. Ik ga haar inbreng en begeleiding zeker missen, hoewel ik ervan uitga dat haar
opvolgster, Goedele Ghijsen, verder kan bijdragen aan mijn ontwikkeling. Zoals ik eerder heb
aangegeven, zal ik de komende tijd niet veel schrijfsels via deze website publiceren omdat ik
werk aan een bundel korte surrealistische verhalen in het kader van mijn eindwerk aan de
academie in Genk. Maar ik kan jullie niet de kerst in sturen zonder kerstverhaal. Het
‘Kerstverhaal anno 2020’ kunnen jullie lezen door op onderstaande knop te klikken. Veel
plezier.
Ik dank jullie allemaal voor jullie interesse in mijn schrijfsels in 2020, wens jullie ondanks alles
fijne feestdagen, ‘enge gouwe roetsj noa ut neuje joar’, veel geluk, voorspoed en vooral
gezondheid in 2021.
‘Bis wer ens get is. Adieë wa.’
Groetjes,
Sjef

