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Tv-column Maaike Bos

Van de docu ‘#lockdocs’, over hoe kinderen
met corona omgaan, krĳg je tranen in je

ogen

2 november 2020

H
et wemelt van de Trump-documentaires om de blonde
wervelstorm nog te proberen te vatten. De kranten
staan er bol van, ik ga daar niet overheen. Feit is dat
niemand weet waar het nu heen gaat in de VS, noch hoe

het de komende maanden hier in Nederland zal gaan. 

Een klein, intiem portret over hoe kinderen met corona omgaan,
trok op de vroege zondagavond dan ook mijn aandacht. De korte
documentaire ‘#lockdocs’ ging over omgaan met onverwachte
omstandigheden.
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Kinderen zitten net zo in deze halve lockdownsituatie als wij, en
hebben daar ook hun gevoelens bij – daar staan we niet altijd bij
stil. Voorafgaand aan #lockdocs kwam het ‘Jeugdjournaal’ met een
coronaspecial voor kinderen en presenteerde ook de resultaten van
een onderzoek dat het had laten uitvoeren door bureau No Ties
onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Wat blijkt? Acht op de tien
kinderen maken zich een beetje, of heel erg zorgen over corona. En
ruim tweederde is bang dat de scholen weer dichtgaan. Ze vervelen
zich nu al vaker, zeggen ze in het onderzoek, en bijna twee op de
drie zijn vaker bang of verdrietig.

Na zes weken de straat op
Gelukkig kon viroloog Annemiek van der Eijk in de studio die angst
voor dichte scholen wegnemen. Uit onderzoek blijkt, zo vertelde
ze, dat maar 3,2 procent van de coronabesmettingen bij kinderen
onder de 12 jaar heerst. Weinig besmettingsgevaar dus, niet in
verhouding tot de schade om kinderen maar weer te isoleren.

Met die informatie in het achterhoofd keek het heel anders naar de
Zapp-documentaire #lockdocs (Human) van Sanne Rovers, die
eerder al de dromerige adolescentiefilm ‘De wereld van Kim en
Bob’ maakte, en het prijswinnende ‘De spelende mens’ met
veelzeggend beeld zonder tekst. Bij Rovers gaat het sterk om de
belevingswereld van haar subjecten, en in #lockdocs duikt ze in die
van kinderen. Of eigenlijk laat ze hen via Zoom en mobieltjes zelf
verslag doen.

De blonde Joaquín (11) in Barcelona weet hoe lekker de lentezee is,
waarin hij niet mag zwemmen. Na zes weken mag hij eindelijk
weer de straat op. Als een hondje zo blij stept hij buiten zijn
rondjes. Stiekem gaat-ie ook even zwemmen. Armen wijd richting
de ondergaande zon – vertederend.

Viroloog Annemiek van der Eĳk in de Jeugdjournaalstudio Beeld Maaike Bos
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MEER OVER  HUMAN INTEREST  KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT  SAMENLEVING  
ANNEMIEK VAN DER EĲK  BARCELONA  DE WERELD VAN  HUMAN  JEUGDJOURNAAL  
TV-COLUMNS  MAAIKE BOS

Lucia (11) woont eigenlijk ook in die stad, maar zit vast op het
Spaanse platteland. Ze mocht niet eens naar de begrafenis van haar
opa. In prachtige beelden zoekt zij troost bij de vriendschap met
een slak die ze op haar arm laat kruipen.

De kinderen hebben ook hun afleiding, ze volgen online les,
knutselen met papier-maché, bakken cupcakes. En ze vragen elkaar
via Zoom hoe het gaat. Zo horen ze verhalen over angst om de
gezondheid van een ziek broertje bijvoorbeeld, of om een
kwetsbare vader die prompt een maand het huis uit is. 

Ook Mika (9) in Noord-Italië kan zijn moeder al maanden niet
knuffelen, omdat zij voor coronapatiënten zorgt. Ze woont in een
hotel. “Ik wist dat ze het niet zou krijgen”, bezweert Mika over
corona bij zijn moeder. Even later klinkt hij minder zeker: “Of dat
ze in ieder geval niet dood zou gaan als ze het had”. Rustig praat hij
verder: “Ik ben trots op haar, want ook áls ze doodging, heeft ze
tenminste heel veel mensen geholpen om niet dood te gaan”.

Een kind neemt de wereld zoals hij is, en ik krijg tranen in m’n
ogen.

Tv-Columns
▶ Het horrorscenario dat Kamp Van Koningsbrugge voorschotelt

▶ Retro-tv vol aha-momenten en nineties-nostalgie

▶ Linda Hakeboom deelt haar angst over haar borstkanker rauw voor
de camera

Joaquín gaat stiekem weer zwemmen Beeld Maaike Bos
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DEEL DIT ARTIKEL

Maart 2020: scholen gingen dicht, kinderen mochten wekenlang

thuis geen vriendjes ontvangen. In ZappDoc: #Lockdocs �lmden

Nederlandse kinderen in verschillende landen zichzelf tijdens

coronatijd. Maiza (11) uit Almere deed ook mee. 'Ik bese�e dat wij

het hier niet slecht hebben.’ 

Judie Jaspers
Geschreven door:

01 november 2020

MAIZA (11) FILMT ZICHZELF IN
CORONATIJD VOOR #LOCKDOCKS
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‘We kregen de opdracht om heel veel te �lmen', vertelt Maiza. 'Natuurlijk niet dat

ik de hele tijd op de bank zat, maar bijzondere dingen. Ik was bijvoorbeeld jarig in

coronatijd. Vorig jaar gaf ik een slaapfeestje. Dit jaar kwam mijn familie

toeterend langsrijden. En ik ging cakejes rondbrengen bij mij vrienden, en

daarna hadden we een zoomfeestje.'

Maiza is jarig! Onder de foto vertelt Maiza verder. (Beeld: Docmakers)

Broertje

De afgelopen maanden waren voor Maiza niet altijd makkelijk. 'In januari werd

bij mijn broertje Mayron kanker ontdekt. Hij kreeg chemo's in het ziekenhuis. Wij

gingen als familie steeds mee. Maar op een gegeven moment kon ik niet meer

mee, want het werd te vol in het ziekenhuis. Dat vond ik moeilijk. Gelukkig is de

kanker nu weg.' Het gezin van Maiza is best voorzichtig geweest de afgelopen

maanden. 'Vanwege mijn broertje, maar ook omdat mijn vader een vorm van

suikerziekte hee�. Daardoor is hij extra vatbaar voor corona. Daardoor deden we

minder spontane uitjes dan normaal.' 

Niet eens buitenspelen

Tijdens het �lmen van #lockdocs, van maart tot en met augustus, had Maiza af

en toe contact met de andere kinderen die meededen. 'Er was ook een jongen uit

Spanje en hij moest een tijdje in een zware lockdown. Hij mocht niet eens

buitenspelen. Toen bese�e ik dat wij het hier echt niet slecht hebben.'

#Lockdocs, zondag 1 november, 19:25 op NPO 3

https://www.human.nl/lockdocs.html
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Op de foto hieronder zie je alle kinderen bij elkaar. Zoomen maar! (Beeld:

Docmakers)

Anderen lazen ook: Testteam bezoekt MUSIC! in het Museon

Altijd op de hoogte blijven van nieuwtjes die voor kinderen

interessant zijn? Volg ons �a Facebook, Instagram of WhatsApp of neem

een proefabonnement op de krant!

DEEL DIT ARTIKEL
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#Lockdocs

Human

Opa is overleden. Ze kunnen niet naar zijn uitvaart. Daarom hebben Lucia en haar familie, die zich vanuit Barcelona hebben
teruggetrokken op het Spaanse platteland, maar zijn favoriete toetje gemaakt. Je moet tenslotte wat. Het is exemplarisch voor hoe
de kinderen in de jeugddocu #Lockdocs (17 min.) de gevolgen van de (eerste) lockdown tegemoet treden.

Waar ze ook mee worden geconfronteerd – een vader die ze niet mogen zien, een moeder met Corona of een broertje dat erg
kwetsbaar is – de Nederlandse jongens en meisjes (9-14 jaar) in deze sympathieke jeugdfilm van Sanne Rovers
(https://www.sannerovers.nl/?
utm_campaign=De%20DocUpdate&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter) maken er het beste van. Ze hebben
deze docu ook grotendeels zelf gemaakt met hun eigen smartphone en gaan via Zoom met elkaar in gesprek over hoe het gaat.

Niet dat ze geen problemen hebben door COVID-19: hoe vier je je verjaardag, hoe kun je afscheid nemen van de basisschool en –
het allerbelangrijkste – hoe overleef je de periode dat je favoriete milkshakezaak dicht is? Met een optimistische ondertoon doen ze
zelf, ondersteund door Nederlandse documentairemakers, verslag van hun belevenissen als de wereld voor onbepaalde tijd op slot
wordt gegooid.

Vanuit Barcelona en omgeving, vanuit het epicentrum van de pandemie in Noord-Italië en gewoon vanuit allerlei plekken in
Nederland. Met de onweerstaanbare open blik van een kind, waarvan wij, bewoners van de grote mensenwereld, soms nog wel
eens wat kunnen leren.

Gepubliceerd door Helmut Boeijen

docent videojournalistiek, Fontys Hogeschool Journalistiek te Tilburg Alle berichten van Helmut Boeijen weergeven
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Kinderen doen verslag van de lockdown
in ZappDoc: #lockdocs
Maart 2020: scholen gingen dicht, sportclubs sloten hun deuren en

kinderen mochten wekenlang thuis geen vriendjes ontvangen. In

ZappDoc: #lockdocs doet een groep Nederlandse kinderen (tussen 9 en

14 jaar) wonend in Italië, Spanje en Nederland verslag van de

lockdownperiode dit voorjaar. Het programma is zondag 1 november

om 19.25 uur te zien bij Human op NPO 3.

Elk kind maakte in deze periode iets anders mee. Eén ding hebben ze

gemeen: ze zitten allemaal thuis. De kinderen filmen zelf hun leven. Zo

laten ze zien hoe hun leven er uit ziet en hoe zij en hun gezin omgaan met

de coronacrisis. Zware en lichte onderwerpen worden afgewisseld en we

zien hoe iedereen toeleeft naar het moment dat de lockdown weer voorbij

zal zijn.

Maiza uit Almere maakt zich zorgen over haar broertje die kanker heeft. Is

corona voor hem extra gevaarlijk? Lucia woont eigenlijk in Barcelona, maar

zit vast op het Spaanse platteland en ontdekt het buitenleven. Mika uit

Italië mist zijn moeder die als arts in het ziekenhuis werkt en wekenlang

niet thuis kan wonen. De moeder van Tessa uit Amsterdam krijgt corona

en belandt bijna op de IC. De kinderen gaan via Zoom met elkaar in

gesprek en delen hun ervaringen.

Een groep jeugddocumentairemakers miste het perspectief van het kind

tijdens de coronacrisis. Regisseur Sanne Rovers: “Iedereen was verbonden

in het opgesloten zijn. Die vreemde tegenstelling maakt deze tijd zo uniek

en wij wilden dit vastleggen verteld vanuit het kind. Ook wilden we samen

met de kinderen reflecteren op wat de kinderen ervaren; angst,

onzekerheid, eenzaamheid, maar ook meer vrijheid of stress? De hele film

bestaat uit zelf gefilmde beelden en Zoomgesprekken. Elk kind werd

individueel begeleid door een maker. Zo konden kinderen hun ervaringen

over deze tijd delen met anderen.”

De film van Sanne Rovers kwam tot stand in samenwerking met

jeugddocumentairemakers Kim Brand, Anneloor van Heemstra, Saskia

Gubbels, Marjolijn Heijnen, Denise Janzee, Susan Koenen, Nadine Kuijpers,

Annelies Kruk, Mirjam Marks, Juul Op de Kamp en Lidija Zelovic.

ZappDoc: #lockdocs is geproduceerd door Docmakers.

https://www.broadcastmagazine.nl/
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#lockdocs in première
Share on

 

#lockdocs in première
Op zaterdag 31 oktober ging #lockdocks van onze huisgenoot Sanne Rovers, van Docmakers, in première in de Concertzaal voor een beperkt publiek

Over #lockdocks
Maart 2020: scholen gingen dicht, sportclubs sloten hun deuren en kinderen mochten wekenlang thuis geen vriendjes ontvangen. In #lockdocs doet een groep
Nederlandse kinderen (tussen 9 en 14 jaar) wonend in Italië, Spanje en Nederland verslag van de lockdownperiode dit voorjaar. Elk kind maakte in deze periode iets
anders mee. Eén ding hebben ze gemeen: ze zitten allemaal thuis. De kinderen filmen zelf hun leven. Zo laten ze zien hoe hun leven er uit ziet en hoe zij en hun gezin
omgaan met de coronacrisis. Zware en lichte onderwerpen worden afgewisseld en we zien hoe iedereen toeleeft naar het moment dat de lockdown weer voorbij zal
zijn.

Maiza uit Almere maakt zich zorgen over haar broertje die kanker heeft. Is corona voor hem extra gevaarlijk? Lucia woont eigenlijk in Barcelona, maar zit vast op
het Spaanse platteland en ontdekt het buitenleven. Mika uit Italië mist zijn moeder die als arts in het ziekenhuis werkt en wekenlang niet thuis kan wonen. De moeder
van Tessa uit Amsterdam krijgt corona en belandt bijna op de IC. De kinderen gaan via Zoom met elkaar in gesprek en delen hun ervaringen.

Een groep jeugddocumentairemakers miste het perspectief van het kind tijdens de coronacrisis. Regisseur Sanne Rovers: “Iedereen was verbonden in het opgesloten
zijn. Die vreemde tegenstelling maakt deze tijd zo uniek en wij wilden dit vastleggen verteld vanuit het kind. Ook wilden we samen met de kinderen reflecteren op
wat de kinderen ervaren; angst, onzekerheid, eenzaamheid, maar ook meer vrijheid of stress? De hele film bestaat uit zelf gefilmde beelden en Zoomgesprekken. Elk
kind werd individueel begeleid door een maker. Zo konden kinderen hun ervaringen over deze tijd delen met anderen."

Naast eindregisseur Sanne Rovers, kwam de film tot stand in samenwerking met jeugddocumentairemaaksters Kim Brand, Anneloor van Heemstra, Saskia Gubbels,
Marjolijn Heijnen, Denise Janzee, Susan Koenen, Nadine Kuijpers, Annelies Kruk, Mirjam Marks, Juul Op de Kamp en Lidija Zelovic

#lockdocs is geproduceerd door Docmakers, met steun van het AFK, VSBfonds, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Prins Bernhard Cultuurfonds.

De film werd zondag 1 november uitgezonden bij HUMAN in het kader van ZappDoc en is nog te bekijken via NPO Start. Bekijk #lockdocs hier.

Over Docmakers
Docmakers is een collectief van documentairemakers en producenten bestaande uit Aliona van der Horst, Fabie Hulsebos, Suzanne Raes, Ilja Roomans, Sanne
Rovers en Yan Ting Yuen. Bij Docmakers staan makers aan de wieg. Hiermee wordt de koers vanuit een makersblik bepaald. We houden van films die een lange
adem nodig hebben en werken graag samen buiten gebaande paden met andere disciplines. Ons per definitie eenzame vak wordt hierdoor verrijkt, we leren van elkaar
en maken elkaar beter. Zo leveren de Docmakers een unieke bijdrage aan de doorontwikkeling van bewezen talent en stellen wij de meer ervaren makers in staat om
jongere, minder ervaren makers goed te begeleiden.
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POLITIEK & MAATSCHAPPIJ ( /MAATSCHAPPIJ/POLITIEK)

Zondag 1 november om 19.25 uur bij Human op
NPO 3 en op NPO Start  
 NLMagazine Maatschappij Politiek Educatie - Maart
2020: scholen gingen dicht, sportclubs sloten hun deuren
en kinderen mochten wekenlang thuis geen vriendjes
ontvangen.

In ZappDoc: #lockdocs doet een groep Nederlandse kinderen (tussen 9 en 14
jaar) wonend in Italië, Spanje en Nederland verslag van de lockdownperiode dit
voorjaar. Elk kind maakte in deze periode iets anders mee. Eén ding hebben ze
gemeen: ze zitten allemaal thuis. De kinderen filmen zelf hun leven. Zo laten ze
zien hoe hun leven er uit ziet en hoe zĳ en hun gezin omgaan met de
coronacrisis. Zware en lichte onderwerpen worden afgewisseld en we zien hoe
iedereen toeleeft naar het moment dat de lockdown weer voorbĳ zal zĳn. 

Maiza uit Almere maakt zich zorgen over haar broertje die kanker heeft. Is
corona voor hem extra gevaarlĳk? Lucia woont eigenlĳk in Barcelona, maar zit
vast op het Spaanse platteland en ontdekt het buitenleven. Mika uit Italië mist
zĳn moeder die als arts in het ziekenhuis werkt en wekenlang niet thuis kan
wonen. De moeder van Tessa uit Amsterdam krĳgt corona en belandt bĳna op
de IC. De kinderen gaan via Zoom met elkaar in gesprek en delen hun
ervaringen.
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Aanbevolen artikelen

Een groep jeugddocumentairemakers miste het perspectief van het kind tĳdens
de coronacrisis. Regisseur Sanne Rovers: “Iedereen was verbonden in het
opgesloten zĳn. Die vreemde tegenstelling maakt deze tĳd zo uniek en wĳ
wilden dit vastleggen verteld vanuit het kind. Ook wilden we samen met de
kinderen reflecteren op wat de kinderen ervaren; angst, onzekerheid,
eenzaamheid, maar ook meer vrĳheid of stress? De hele film bestaat uit zelf
gefilmde beelden en Zoomgesprekken. Elk kind werd individueel begeleid door
een maker. Zo konden kinderen hun ervaringen over deze tĳd delen met
anderen."

Naast eindregisseur Sanne Rovers, kwam de film tot stand in samenwerking
met 

jeugddocumentairemaaksters Kim Brand, Anneloor van Heemstra, Saskia
Gubbels, Marjolĳn Heĳnen, Denise Janzee, Susan Koenen, Nadine Kuĳpers,
Annelies Kruk, Mirjam Marks, Juul Op de Kamp en Lidĳa Zelovic.

ZappDoc: #lockdocs is geproduceerd door Docmakers.
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Zondag hebben we een speciale uitzending over
corona
Do 29 oktober, 18:34

Aanstaande zondag maken we voor de derde keer een speciale uitzending over het
corona-virus. In de uitzending beantwoorden we jullie vragen en vertellen we je het
laatste nieuws over corona in Nederland en de rest van de wereld.

Documentaire

Direct na de uitzending is op Zapp een speciale documentaire te zien. De �lm #Lockdocs
gaat over de lockdown in maart. Nederlandse kinderen vertellen vanuit Italië, Spanje en
Nederland wat zij doen en hoe ze zich voelen tijdens de lockdown eerder dit jaar.

De uitzending van het NOS Jeugdjournaal begint zondag om 19:00 op NPO Zapp.
#Lockdocs begint om 19:25 uur.

 FAVORIET 264
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ZappDoc: #lockdocs gemist?  
Jeugd, Documentaire

Zondag 1 november om 19�25 uur

UITZENDING VAN ZAPPDOC: #LOCKDOCS GEMIST?

Werkt de video hierboven niet? Bekijk de uitzending hier op NPO.

Uitzending van ZappDoc: #lockdocs gemist?

HUMAN

Een groep Nederlandse kinderen tussen de negen en veertien jaar doet

verslag van de lockdownperiode voorjaar 2020. Maiza uit Almere maakt zich

zorgen over haar broertje die kanker heeft, is corona voor hem extra

gevaarlijk? Lucia woont eigenlijk in Barcelona, maar zit vast op het Spaanse

platteland en ontdekt het buitenleven. Mika in Italië mist zijn moeder die als

arts in het ziekenhuis werkt en wekenlang niet thuis kan wonen. De moeder

van Tessa uit Amsterdam krijgt corona en belandt bijna op de ic. Eén ding

hebben alle kinderen gemeen: Ze zitten allemaal thuis en mogen niet naar

school. De film bestaat uit zelf gefilmde beelden en Zoomgesprekken van de

kinderen onderling. Elk kind werd begeleid door een documentairemaker.

Bekijk deze aflevering van ZappDoc: #lockdocs hier terug.
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ZappDoc: #lockdocs
ZappDoc: Wat zou jij doen?

1-11-2020 | 60 x bekeken | 0 reacties

Een groep Nederlandse kinderen tussen de negen en veertien jaar doet verslag van de

lockdownperiode voorjaar 2020. Maiza uit Almere maakt zich zorgen over haar broertje die kanker

heeft, is corona voor hem extra gevaarlijk? Lucia woont eigenlijk in Barcelona, maar zit vast op het

Spaanse platteland en ontdekt het buitenleven. Mika in Italië mist zijn moeder die als arts in het

ziekenhuis werkt en wekenlang niet thuis kan wonen. De moeder van Tessa uit Amsterdam krijgt

corona en belandt bijna op de ic. Eén ding hebben alle kinderen gemeen: Ze zitten allemaal thuis en

mogen niet naar school. De film bestaat uit zelf gefilmde beelden en Zoomgesprekken van de

kinderen onderling. Elk kind werd begeleid door een documentairemaker. 

 

Deze uitzending van het programma ZappDoc: Wat zou jij doen? met de titel ZappDoc: #lockdocs

werd uitgezonden op zondag 1 november.
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