Overeenkomst inzake Humanitas Levensboek:
Humanitas Zaanstreek– De verteller – De schrijver Levensboek
DOELSTELLING
Het Humanitas project Levensboek heeft tot doel om mensen te helpen bij het schrijven van hun
levensverhaal. Schrijvers worden daartoe speciaal geworven, geselecteerd en geschoold.
De vorm van het levensverhaal hoeft niet persé een boek te zijn; ook een gefilmd portret kan tot de
mogelijkheden horen. Waar boek staat in deze overeenkomst kan ook beeld gelezen worden. Leeftijd
is geen criterium. Ook jonge mensen kunnen behoefte hebben om (aspecten van) hun levensverhaal
te boek te stellen of in beeld te willen brengen.
Duur van het traject.
De Humanitas schrijver heeft in principe een jaar de tijd om tot een eindproduct te komen.
We rekenen ongeveer 10 tot 12 interviews van maximaal anderhalf uur. Elk interview vraagt de
dubbele tijd om uit te werken.
Er wordt slechts één concept exemplaar gemaakt waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht
door de verteller. Het concept gaat pas naar de drukker als de verteller akkoord is gegaan met het
concept.
KOSTEN
Humanitas vergoedt aan de schrijver de volgende kosten:
de reële reiskosten binnen het werkgebied van de afdeling op basis van OV en de printinkt ten
behoeve van het concept. Van de verteller wordt hier voor een bijdrage van € 50 gevraagd, te voldoen
bij de afronding van het boek.
De verteller bepaalt en betaalt de oplage van het eindproduct. De ervaring leert dat de kosten per
boek rond de 10 euro ligt.

© Kopierechten
Het verhaal is en blijft van de hoofdpersoon. Het is echter opgetekend door de schrijver die daarvoor
via Humanitas in de gelegenheid werd gesteld. Het is niet de bedoeling dat het levensboek
commercieel wordt uitgebaat. Daarom blijft het digitale manuscript in bezit van de schrijver en bij elke
nieuwe oplage wordt dit in overleg bepaald door schrijver en verteller. Kort samengevat: het
manuscript is van de schrijver, het verhaal is van de verteller.
Op de titelpagina worden de hoofdpersoon en de schrijver, die namens Humanitas aan het werk is
geweest, genoemd.
AANSPRAKELIJKHEID
Humanitas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook van dit project.
Deelname aan dit project geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de verteller.
BOEKPRESENTATIE
De verteller kan eventueel éénmalig een presentatie van zijn of haar levensboek organiseren in
samenwerking met Humanitas in aanwezigheid van andere hoofdpersonen uit het boek.
Ook zal de hoofdpersoon 2 exemplaren van het gereedgekomen levensboek kosteloos ter
beschikking stellen, te weten 1 aan de schrijver en 1 aan de vereniging Humanitas. De projectleider
van het Project Levensboek van Humanitas afdeling Zaanstreek gebruikt dit exemplaar voor het
opleiden van de vrijwilligers Levensboek waarmee Humanitas een overeenkomst heeft.
Aldus overeengekomen en getekend in drievoud:
Naam hoofdpersoon

Naam vrijwilliger

Namens Humanitas Coördinator

Datum

Datum

Datum

Handtekening

plaats

Handtekening

plaats

Handtekening

plaats

Aanhangsel Overeenkomst inzake Humanitas Levensboek:
Ο De afdeling Zaanstreek van de Vereniging Humanitas kent een project Levensboek. De resultaten
van dit project, individuele levensverhalen, zijn geschiedkundig waardevol. Een onderzoeksinstituut in
Nederland, het Meertens Instituut te Amsterdam, bestudeert en documenteert de Nederlandse taal en
cultuur. Hierbij staan de verschijnselen uit het alledaagse leven in de Nederlandse samenleving
centraal. De ervaring leert dat deze alledaagse dingen in Levensverhalen worden beschreven. Het
bestuur van de afdeling Zaanstreek heeft daarom een afspraak met het Meertens Instituut gemaakt
om de Levensboeken/verhalen die binnen het project Levensboek van Humanitas gereed zijn
gekomen met toestemming van de Verteller door het instituut te laten archiveren. Het boek kan dan
t.z.t. gebruikt worden voor onderzoeksprojecten. De Verteller geeft bij ondertekening aan wanneer
zijn/haar levensboek voor onderzoek mag worden gebruikt.
Ο Het Archief van de gemeente Zaanstad verzamelt ook verhalen rond de Zaanse geschiedenis en wil
graag de levensboeken opnemen in haar collectie onder bovengenoemde voorwaarden.
Ο De Bieb Zaanstad neemt graag de levensboeken op in haar collectie en legt ze ter inzage in de
openbare bibliotheek.
Kruis aan waar u toestemming toe verleend. De genoemde instituten betalen de kosten van het
gedrukte exemplaar en ontvangen de digitale versie gratis.

Verklaring:
Ik, naam Verteller, verklaar dat mijn Levensboek dat tot stand is gekomen met ondersteuning van,
naam Schrijver, van de vereniging Humanitas, afdeling Zaanstreek, opgenomen mag worden in het
archief van het Meertens Instituut te Amsterdam en/of Archief gemeente Zaanstad en/of ter inzage in
de Bieb Zaanstad.
Mijn levensboek mag over 0 / 10 / 20 / 50 …. anders ….. jaar* vrijgegeven worden voor onderzoek
door of namens het Meertens Instituut en/of gemeentearchief Zaanstad Als het levensboek direct
wordt vrijgegeven voor onderzoek aan het Meertens Instituut en gemeentearchief Zaanstad dan zijn
onderzoekers verplicht om in citaten personen te anonimiseren en een contract te tekenen dat ze de
privacy van personen zullen respecteren.

*Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Datum:
Handtekening:
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