
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober/november 2022 

‘Mijn leven in kleur’  (van het bestuur) 

Hoe ga je het gesprek aan met vertellers uit een andere cultuur? 

Hiervoor kan je het kaartensysteem ‘Met oudere migranten in gesprek 

over hun levensverhaal’ gebruiken. Pluspunt, expertise-centrum voor 

senioren en participatie, heeft ons tien gratis exemplaren gegeven 

voor belangstellende schrijvers. Wat is de gedachte achter dit systeem, 

dat ‘een zusje’ is van ‘Mijn leven in kaart’? 

 

Voor vele oudere mensen betekent hun migratie een kantelpunt: er is 

een periode ‘ervoor’ en ‘erna’, er is een ‘hier’ en een ‘daar’. Huis en 

haard verlieten ze vaak noodgedwongen om in het vreemde Nederland 

een bestaan op te bouwen. Ze leven daarna tussen twee culturen, die ze vaak leren combineren. Naarmate 

ze een hogere leeftijd bereiken, kunnen ze heimwee krijgen naar ‘daar’. Hierbij zien ze de (klein)kinderen 

vernederlandsen wat voor afstand kan zorgen. 

 
Gespreksonderwerpen 

Met het kaartensysteem halen schrijvers zo invoelend en cultuursensitief mogelijk herinneringen bij de 

verteller op. Vijf hoofdthema’s komen aan de orde: ‘Familie en vrienden’, ‘Wonen en werken’, ‘Naar 

Nederland’, ‘Het leven van alledag’ en ‘Ouder worden’. De opbouw gaat van concrete vragen naar 

meningen, gevoelens en betekenissen. Hierdoor krijgt de verteller de tijd z’n schroom te overwinnen om 

over zichzelf te praten. De hoofdthema’s bevatten 50 subthema’s met allerlei vragen, zoals: Kunt u 

vertellen hoe de eerste dagen en weken in Nederland waren?; Wat vertelde u aan uw familie over uw leven 

in Nederland?; Heeft u uw eigen gewoonten rond eten en drinken behouden?; Wat zijn typische spellen of 

andere ontspannende bezigheden uit uw land van herkomst? 

Heb je belangstelling voor dit kaartensysteem? Mail naar hannekesas@haagselevensboeken.nl. Wie het eerst 

komt, het eerst maalt. Met dank aan Pluspunt. 

Paulien Matze, Wout Huizing en Yvonne Heygele: ‘Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal, 

Mijn leven in kleur’, Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, ISBN 9789036807500. 

 

Levensverhalen uit verschillende hoeken van de wereld 

Verschillende schrijvers maken levensboeken voor mannen en vrouwen uit een andere cultuur. Wat 

komen ze hierbij tegen en wat ervaren ze als waardevol? Vijf schrijfsters zijn hieronder aan het woord. 

 

Tamara uit Kiev                                  (door Ellie van der Meer) 

 

Voor het schrijven van mijn allereerste levensboek werd ik gekoppeld aan een verteller, een mevrouw, die 

afkomstig was uit een ander land: of ik dat wilde? Oei, mijn eerste boek en dan deze uitdaging, spannend, 

maar… oké. En wat werd het een boeiend, interessant en mooi verhaal. Er zou een film van gemaakt 

kunnen worden. 
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Deze mevrouw, Tamara, was geboren in Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne. Het land was toen nog pro-

Russisch en in de Tweede Wereldoorlog vochten ze zij-aan-zij tegen de Duitsers.  

 

Ik was diep onder de indruk hoe ongelofelijk dapper en sterk ze 

was, zoals nu de Oekraïners in deze nieuwe, verschrikkelijke 

oorlog. Ze heeft zoveel meegemaakt: dat heeft haar wellicht de 

levenswijsheid bezorgd waar ik diep respect voor kreeg en waar wij 

nog wat van kunnen leren. Ze zei onder andere: ‘Beschaving gaat 

er niet om wie je bent of wat je je verbeeldt, maar hoe je met 

mensen omgaat’. Dat vond ik erg mooi.  

 

Later heb ik meerdere boeken mogen schrijven maar Tamara zal ik  

nooit vergeten. Ik ben vereerd en dankbaar dat ik samen met haar  

dit levensboek heb mogen maken. (Ellie is onlangs gestopt als 

schrijfster van levensboeken, red.) 

 

 

Door de ogen van een kind    (door Bernadette Lieffering) 

 

Het eerste levensboek dat ik schreef was voor een Indische dame. Al bij de eerste ontmoeting klikte het 

meteen en ze had in haar hoofd al alle hoofdstukken op een rij. Ze vertelde levendig over haar jeugd in 

Bandung, de oorlog, het Jappenkamp en ik zag haar verhaal door de ogen van een kind.  

 

Hetzelfde maak ik nu weer mee met het verhaal van een vertelster, die in Zuid-Korea opgroeide. Heel arm 

was ze, maar ook zo gelukkig met haar koe in de natuur. Op een dag bracht haar moeder haar naar een 

weeshuis en op 12-jarige leeftijd werd ze geadopteerd door een rijk Frans echtpaar. Van het ene uiterste in 

het andere, in alle opzichten.  

 

Het luisteren naar deze levensverhalen opent ook weer mijn ogen en oren, het vergroot mijn wereldbeeld. 

Dank jullie wel voor zoveel vertrouwen. 

 

 

Allemaal uit een andere cultuur    (door Odile de Walick) 

Als vrijwillige NT2-docente ben ik gewend om met nieuwe 

Nederlanders te communiceren. De taalbarrière ervaar ik niet als een 

probleem. Ik probeer wel de tekst aan het taalniveau van mijn 

vertellers aan te passen. Het moet hun boek blijven. Dus gebruik ik 

korte zinnen en basiswoorden. 

 

Eigenlijk zijn voor mij alle vertellers afkomstig uit een andere cultuur. 

Zelf ben ik in Frankrijk opgegroeid en heb ik door het praten met 

Nederlanders even veel geleerd als van mijn andere vertellers. Het 

enige verschil is dat de Nederlanders de Nederlandse taal beter 

beheersen dan ik, en de vertellers uit Marokko, Irak of Afghanistan bij 

mij op taalles zitten. Maar dat doet er niet toe. Alle vertellers zijn even 

blij en trots als ze de geprinte versie van hun boek in handen krijgen. Foto gemaakt door Barunpatro 



  

 

Verrassende raakvlakken   (door Marja van Dijk) 

Of ik deze keer een verteller met een Turkse 

achtergrond wil? ‘Ja graag’, is mijn antwoord, 

‘interessant om het levensverhaal van een Turkse man 

te horen.’ 

Ik word hartelijk ontvangen met de woorden ‘Welkom 

in mijn huis’. Er staat thee en een overvloed aan lekkere 

hapjes klaar. ‘Neem zoet en praat zoet’, zegt mijn verteller als ik ga zitten. Hij heeft zijn leven geleid met één 

been in Turkije en het andere in Nederland, zoals zoveel van zijn generatiegenoten. Zijn Nederlandse leven is 

voor mij, verassend genoeg, heel herkenbaar. We kennen zelfs een aantal dezelfde mensen. Toen hij 

projectleider was bij het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) was een vriend van mij daar directeur en 

als bestuurslid bij de Averoès stichting werkte hij samen met mijn toenmalige collega. Maar ook zijn leven in 

Turkije is mij niet helemaal vreemd door de lange reis die ik ooit door dat land maakte.               

Het is zeker interessant om het levensverhaal van een Turkse man te horen, maar het verraste mij hoeveel 

raakvlakken onze levens hebben.  

Open staan voor elkaar  (door José Ruijter) 

Afgelopen periode heb ik het levensboek gemaakt van een oude Islamitische man met Indiaas/Pakistaanse 

wortels. Hoewel hij al meer dan vijftig jaar in Nederland woont, blijft hij sterk gericht op zijn regio van 

herkomst. Net als bij andere vertellers zijn een open grondhouding en echte interesse van belang. Omdat 

informatie over zijn leven en achtergrond nogal verbrokkeld was, begon ik iedere sessie met voorlezen van 

informatie uit de vorige sessie, zodat hij kon toelichten, bijstellen enz. Zo ontstond een coherent beeld.  

Mogelijk één verschil met een ‘autochtone’ verteller is dat ik me open moest opstellen en in eerste instantie 

wat voorzichtig opereerde. Ik wilde kijken hoe het gesprek het beste bij hem zou passen. Maar in latere 

sessies was dit aftasten voorbij. Uiteindelijk was dit proces heel positief. Voor hem was het zeer bevredigend 

om aan een Nederlandse zijn verhaal te kunnen doen en zich begrepen/gehoord te voelen, voor mij was het 

een leerzaam en boeiend proces. En voor herhaling vatbaar.  

Tips van schrijvers 

 In kaart: vergelijken van culturen 
Organisatiepsycholoog Geert Hofstede onderscheidde zes dimensies om culturen 

met elkaar te vergelijken. Deze zijn: Machtsafstand: de mate waarin individuen 

gelijkwaardig zijn in een samenleving; Individualisme: de mate waarin mensen een 

individualistisch of collectivistisch zelfbeeld hebben; Masculiniteit: de motivaties 

van mensen, namelijk de beste willen zijn tot doen waar je van houdt (feminiteit); 

Onzekerheidsvermijding: hoe een samenleving omgaat met een onbekende 

toekomst; Termijn denken: de band met het verleden via tradities, normen en 

waarden; Terughoudendheid: in hoeverre beheersen mensen hun impulsen en verlangens. 

Voor meer zicht op deze culturele aspecten en daarmee op het levensverhaal van een verteller met een 

andere culturele achtergrond, lees op GedragvandeConsument.nl. Nederlandse dimensies kan je vergelijken 

met die van het land waar je verteller vandaan komt via Hofstede-insights. 

 

 Dansstijlen over de hele wereld 
Het heeft niet direct iets met levensboeken te maken, maar het kan je wel inspireren als je geïnteresseerd 

bent in verschillende culturen. Beeldend kunstenaar Anouk Kruithof maakte de dansvideo-installatie 

‘Universal Tongue’ van dansende mensen uit alle landen van de wereld. Ze hebben allemaal hun eigen 

dansstijlen door de geschiedenis heen. Deze expositie kan je tot en met 8 januari bezichtigen in de 

Melkweg in Amsterdam. Klik voor details op Universal Tongue.    

https://gedragvandeconsument.nl/hofstede-dimensies/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
https://pf.nl/anouk-kruithof-in-melkweg-expo/

