
Een initiatief van Stichting NIKA 
Kunstprojecten in samenwerking 
met het Internationaal Vrouwen  
Centrum Den Helder

Drawing her Story is een project waarbij allochtone en Nederlandse vrouwen elkaars verhaal 
tekenen. Vrouwen met oneindig veel verschillende achtergronden nemen deel aan dit project. 
Dit levert mooie, gevarieerde en persoonlijke tekeningen op. In deze catalogus vindt u deze 
bijzondere werken terug, samen met de foto’s en verhalen van de deelneemsters. Op de 
bijgesloten documentaire kunt u zien hoe de werken tot stand zijn gekomen.

Het project Drawing her Story is in verschillende gemeentes uitgevoerd. In deze catalogus  
ziet u de werken van de deelneemsters uit Den Helder.

Drawing her Story is een project van 
Stichting NIKA Kunstprojecten dat in 
verschillende gemeentes in Nederland 
wordt uitgevoerd. Het project in  
Den Helder is tot stand gekomen in 
samenwerking met het Internationaal 
Vrouwen Centrum Den Helder.
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Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar 

verhaal? Op het eerste gezicht een alle-

daagse vraag, maar tevens een essentiële. 

Want interesse in de mensen om ons heen 

vormt de basis voor een gezonde samenle-

ving. Zonder onszelf dit soort vragen te stellen, 

leven we langs elkaar heen, blind voor de 

schoonheid van de ander. Gelukkig stellen 

veel mensen zich deze vraag wel. Op zoek 

naar een antwoord creëerde Stichting NIKA 

Kunstprojecten Drawing her Story. Teken haar 

verhaal.

Stichting NIKA Kunstprojecten brengt mensen 

dichter bij elkaar. Dit doet ze door gebruik te 

maken van de mogelijkheden van beeldende 

kunst. Om invulling te geven aan haar doel-

stelling heeft NIKA Drawing her Story opgezet, 

een cultureel integratieproject dat op lokaal 

niveau wordt uitgevoerd. Tien weken lang 

komen vrouwen van allerlei nationaliteiten bij-

een in buurthuizen. Allerlei nationaliteiten, dus 

ook Nederlandse vrouwen. De vrouwen vertel-

len elkaar aan de hand van tien thema’s wie 

ze zijn en waar ze vandaan komen. Vervolgens 

tekenen ze deze verhalen, waarbij het uit-

gangspunt is dat de vrouwen elkaars verhaal 

tekenen. Zodoende maken zij op een bijzon-

dere en zeer intensieve manier kennis met 

elkaar. 

Om na afloop van de tekenbijeenkomsten ook 

de overige de buurtbewoners kennis te laten 

maken met hun buurvrouwen, wordt een ten-

toonstelling van het werk georganiseerd. Deze 

expositie reist rond door de plaats waar de 

vrouwen wonen en wordt op openbaar toe-

gankelijke plaatsen, zoals de bibliotheek en 

het gemeentehuis, tentoongesteld. Zo kan 

iedereen kennismaken met de fascinerende 

verhalen en tekeningen van de deelneem-

sters. Een directe interactie met de buurt wordt 

aangegaan tijdens de openbaar toeganke-
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wen in Soedan, Afghanistan of China. Dood 

en doodeng lijkt me dat. Ik heb er heel veel 

bewondering voor dat je dat toch maar voor 

elkaar hebt gekregen.”

NIKA gelooft dat de beeldtaal van een teke-

ning veel meer kan vertellen dan een verhaal 

in woorden. Een drempel voor veel deelneem-

sters is de angst dat ze niet zouden kunnen 

tekenen. NIKA ziet dat als een winstpunt: juist 

de relatieve naïviteit en het gebrek aan kennis 

van tekentechnische foefjes bij de vrouwen, 

maakt de uiteindelijke tekeningen ontzettend 

krachtig. De tekeningen grijpen terug naar de 

kern en laten datgene zien wat de deelneem-

sters kwijt willen, zonder poespas of mooima-

kerij, met hulp en begeleiding van een gekwa-

lificeerde kunstenaarsdocent. 

Deze catalogus geeft een selectie weer van 

de tekeningen die in Den Helder zijn gemaakt. 

Om privacy- en veiligheidsredenen kunnen 

niet alle deelneemsters in de catalogus 

genoemd en getoond worden.  

Achterin vindt u op dvd een documentaire die 

over Drawing her Story is gemaakt. Wij wensen 

u veel plezier toe met het bekijken van het  

project Drawing her Story. 

Stichting NIKA Kunstprojecten 

Karin Janssen en Nienke Verschuur, directie

lijke discussies die NIKA bij de exposities orga-

niseert, waaraan ook de vrouwen uit de work-

shop deelnemen. 

Drawing her Story wordt in verschillende ste-

den en dorpen uitgevoerd, waarbij NIKA 

steeds samenwerkt met lokale welzijnsorgani-

saties. Voor u ligt het resultaat van de work-

shop in Den Helder. Drawing her Story is door 

NIKA aangegrepen als een periode van 

onderzoek. NIKA onderzoekt wat de beste 

manier is om beeldende kunst als integratie-

middel toe te passen. Haar bevindingen legt 

ze vast in een handboek, waarvan gemeentes 

en welzijnsorganisaties gebruik kunnen maken 

wanneer ook zij een Drawing her story project 

willen opzetten. Het handboek is gratis te 

downloaden is op www.stichtingnika.nl. 

Drawing her Story laat zien dat het begrip 

‘allochtoon’ heel gevarieerd is. Achter dit 

begrip gaat een wereld schuil van verschil-

lende mensen uit oneindig veel verschillende 

landen, met verschillende culturen, geloven, 

ideeën en dromen. Al deze mensen hebben 

hun eigen reden gehad om naar Nederland 

te komen. 

“Emigratie is heel moeilijk”, vertelt Mary, een 

deelneemster uit Soedan. “Ik heb alles achter-

gelaten, mijn familie, mijn vrienden, mijn huis 

en het land waar ik ben opgegroeid en dat ik 

zo door en door ken en begrijp. Ik vertrok naar 

een ver en vreemd land waar ik noch de taal 

sprak noch de cultuur kende.” Of iemand nu 

om bijvoorbeeld romantische redenen naar 

een ander land vertrekt of hier door verschrik-

kingen toe wordt gedwongen, emigreren blijft 

altijd ontzettend moeilijk. Ria, een van de 

Nederlandse deelneemsters, zegt hierop: “Ik 

heb er nooit bij stilgestaan hoe ontzettend 

moeilijk het is om te emigreren. Ik zou niet 

weten waar ik het zou moeten zoeken als ik 

opeens een heel nieuw leven op moest bou-



Het is negen uur ’s ochtends, Zaandam. Het 

begin van een van de workshops van Drawing 

her Story. De tafel die voor me staat is lang-

zaam gevuld geraakt met lekkernijen. Turkse 

dürüm, Surinaamse maïzenakoekjes, Friessche 

dúmkes, een wereldkaart van gerechten uit alle 

windstreken. Iedere schaal is een symbool dat 

een verhaal vertegenwoordigt, een cultuur. Het 

thema van deze week is ‘eten’. Iedere deel-

neemster heeft iets klaargemaakt en meege-

nomen. Tijdens deze les vormen de recepten 

het uitgangspunt om elkaar via een getekend 

verhaal uit te leggen hoe een gerecht wordt 

klaargemaakt. 

Drawing her Story brengt wekelijks vrouwen uit 

allerlei culturen samen om te tekenen en om 

elkaar via deze tekeningen deelgenoot te 

maken van elkaars verhaal. Vrouwen die in 

andere culturen zijn opgegroeid of via hun 

familie verbonden zijn met andere gewoontes, 

andere landen en andere rituelen vertellen hun 

verhaal aan een Nederlandse buurtgenote en 

andersom. 

Binnen Drawing her Story komen verschillende 

thema’s aan de orde. Cultuurverschillen, migra-

tie, familie, herinneringen aan vroeger, maar 

ook opvattingen over wat het betekent om 

vrouw te zijn in verschillende culturen. 

Vooroordelen worden ter discussie gesteld en 

verhalen worden verteld. 

Binnen de workshops worden deze onderwer-

pen op verschillende manieren uitgewerkt. Zo 

tekenden de deelneemsters tijdens de les met 

het onderwerp ‘migratie’ een landkaart met 

een daaroverheen vliegende vogel. Een 

Nederlandse reiger, een witte vredesduif boven 

Java en een pauw, die je zowel in Nederland 

als in Iran tegenkomt. Een manier om het 

thema migratie, dat in het leven van bijna alle 

vrouwen een grote rol speelt, vorm te geven en 

voorwoord door anna tiggelaar
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tegenwoordigd zijn en met de aandacht die 

besteed wordt aan de communicatie via beel-

den, onderscheidt Drawing her Story zich van 

andere integratieprojecten. De serie work-

shops heeft de deelneemsters op zeer inten-

sieve wijze met elkaar in contact gebracht. 

Bovendien werken de deelneemsters mee in 

het vervolgtraject van de workshops, 

bestaande uit een reizende expositie, een dis-

cussiemiddag, een documentaire en deze 

catalogus, om zodoende ook anderen te laten 

kennismaken met de vrouwen van Drawing 

her Story. 

Het succes van Drawing her Story ten slotte, is 

vooral te danken aan de deelneemsters zelf. Zij 

hebben zich opengesteld en hun talloze bijzon-

dere verhalen met elkaar en de buitenwereld 

gedeeld. Lieke, een van de deelneemsters in 

Bussum, beschrijft hieronder hoe zij dat heeft 

ervaren:

 “Op een van de tekeningen lees ik de woorden 

‘geen oorlog’. Hierachter schuilt een wereld van 

verdriet. De pijn die deze vrouw moet voelen is 

bijna tastbaar en ik merk dat de hele groep dit 

zo ervaart. In een paar weken zijn wij al zoveel 

dichter tot elkaar gekomen en wordt het steeds 

duidelijker dat we, door iets samen te doen en 

goed te luisteren, veel van elkaar leren. Maar 

op deze zelfde tekening staat ook geschreven 

‘een betere toekomst’ en dat vind ik zo treffend. 

De maakster ervan woont in een vreemd land, 

tussen vreemde mensen, en probeert haar 

leven weer op de rails te krijgen. Zij blijft positief 

en houdt zicht op de mooie toekomst hier die 

haar mogelijk te wachten staat. Dat vind ik 

klasse! Het is een voorrecht dit mee te maken.”

bespreekbaar te maken. Niet alleen tijdens de 

wekelijkse bijeenkomsten wordt er getekend, 

veel van de deelneemsters houden tussendoor 

een dagboek van tekeningen bij. De verhalen 

die tijdens de workshops getekend en verteld 

worden, vormen voor veel van de deelneem-

sters een aanleiding tot reflectie. Imelda, een 

van de vrouwen die in Hoofddorp aan de work-

shop deel heeft genomen, zegt het als volgt: 

“Je gaat hoe dan ook naar binnen. Het is alsof 

je een fotoalbum hebt dat levend wordt. Als je 

tekent, herleef je het met je potlood”. 

Tijdens de workshops blijkt dat juist tekeningen 

datgene kunnen vertellen wat essentieel is in 

iemands leven. Communicatie via tekeningen 

overschrijdt de beperkingen die de gesproken 

taal met zich meebrengt; beeldtaal is univer-

seel en door iedereen te verstaan. In de verha-

len van de deelneemsters hoor je terug hoe de 

vrouwen elkaar tijdens de workshops op een 

unieke manier hebben leren kennen. Of zoals 

Imelda het contact met haar buurtgenote 

beschrijft: “Ze brengt haar land hier naartoe, ze 

geeft het leven”.

In Drawing her Story hebben de deelneemsters 

uitdrukking weten te geven aan hun fascine-

rende verhalen. Met de tekenkunst daarbij als 

bijzondere methode om niet alleen uitdrukking 

te kunnen geven aan herinneringen, ervarin-

gen en gevoelens, maar ook om op een 

andere manier te leren contact te maken en 

om nieuwe mensen te ontmoeten. Via tekenin-

gen laten de vrouwen elkaar zien waar zij van-

daan komen, wat ze hebben meegemaakt en 

vooral, wie ze zijn. 

De workshops van Drawing her Story dragen 

door de aandacht voor elkaars verhaal bij 

aan de integratie en participatie van vrouwen 

uit allerlei culturen. Met het feit dat er binnen 

de groepen zoveel verschillende culturen ver-



links Jeerarat Eggers (Thailand) tekent op een stenen tegel over Ellis Bethlehem (Nederland): “Hier teken ik wat 

Ellis mooi vindt: de Amsterdamse grachtenpanden. Daar was ze net geweest met Koninginnedag. Ik vind ze ook 

heel mooi. De bouw van die huizen van vroeger met al die mooie ramen en aparte bouw.” 

rechts Nilusa Pathmanathan (Sri Lanka): “Ik vind deze tekening heel speciaal geworden, omdat hij op een 

stenen tegel is gemaakt. De bloem en de hoektekeningen zijn van een voorbeeld nagetekend.” 

De bloem in het midden is naar een traditioneel Indiaas ontwerp: de lelie, symbool van onschuld. De hoek-

motieven zijn zeventiende-eeuws Hollands Delfts Blauw. 

teKeningen 
selectie door de  

deelneemsters



Ellis Bethlehem (Nederland) en Jeerarat Eggers (Thailand)

Ellis Bethlehem: “Ik heb genoten 

van het samenzijn en de mooie 

en bijzondere levensverhalen van 

de vrouwen uit al die verschillende 

culturen. Heel leerzaam! Het waren 

ontspannende ochtenden met 

onze gezellige lerares Irene Mulder 

die op ons op een leuke manier 

verschillende tekentechnieken 

leerde. Ik zou er graag een vervolg 

op zien!”



links Leonie Cools (Ne-

derland) tekent Nilusa 

Pathmanathan (Sri Lanka). 

Leonie: “Bij deze les ging het 

om het leren schetsen en 

om de juiste verhoudingen 

van het menselijk lichaam. 

Bij deze tekening zat Nilusa 

model en ik zag haar vanaf 

de achterkant. Ik vond de 

tekening wel heel grappig 

geworden.”

rechts Leonie Cools (Neder-

land) en Rasila Alageswa-

ran (Sri Lanka) hebben 

samen vier handen op een 

servet getekend: twee van 

Rasila en twee van Leonie. 

Daarna heeft Leonie de 

handen versierd op een 

manier die bij het ritueel ‘De 

nacht van de Henna’ (de 

huwelijksnacht) gebruike-

lijk is. Rasila is in Sri Lanka 

getrouwd en heeft van die 

versieringen gehad op haar 

trouwdag. De decoraties 

symboliseren geluk en 

vruchtbaarheid.



Nilusa Pathmanathan (Sri Lanka) Leonie Cools (Nederland) en Lili Hidari (Iran)

Nilusa Pathmanathan: 

“De juf is aardig, de 

mensen zijn aardig en de 

koffie is heel lekker!”



links Nilusa Pathmanathan (Sri Lanka) over haar tekening: “Deze tekening vind ik erg mooi geworden. Ik heb 

Nederlandse tulpen getekend en een Sri Lankaanse jasmijn in het midden.” 

boven Nadeshka la Croes (Curaçao) tekent het Sri Lankaanse gerecht ‘rawwa’. Rasila Alageswaran  

(Sri Lanka) had dat meegebracht voor de les over eten. Het is gemaakt van couscous met doperwten.



xx

vlnr: Leonie Cools (Nederland), Lili Hidari (Iran), Nilusa Pathmanathan (Sri Lanka), Irene Mulder (de Nederlandse 

docente), Rasila Alageswaran (Sri Lanka), Ellis Bethlehem (Nederland),  Jeerarat Eggers (Thailand), Annemarie 

Hoogervorst (Nederland).



links Annemarie Hoogervorst (Nederland) heeft hier de handen van Lili Hidari (Iran) getekend en versierd. In de 

Arabische letters erboven staat ‘Annemarie Hoogervorst’.

boven Jeerarat Eggers (Thailand) tekent over Nilusa Pathmanathan (Sri Lanka). Jeerarat: “Dit is het verhaal van 

de reis van Nilusa. Ze moest weg uit Sri Lanka. Op de eerste tekening staan ze met hun rug naar hun huis. Op de 

tweede tekening zijn ze in Nederland en ze kijken heel blij naar hun nieuwe huis, hun nieuwe leven.”



Lili Hidari (Iran)

Annemarie Hoogervorst: 

“Ik heb veel geleerd 

op de workshop, zoals 

perspectief, verhoudin-

gen en het gebruik van 

verschillende materialen. 

Ik sta versteld van de re-

sultaten van de anderen.”

Annemarie Hoogervorst (Nederland)



Rasila Alageswaran tekent 

plaatsen waar Annemarie 

Hoogervorst (Nederland)  

gewoond heeft. Rasila: “Van 

het kleine plaatsje Noord-

welle in Zeeland verhuisde 

ze naar allerlei plekken in 

Nederland. Nu woont ze in 

Den Helder met om haar 

heen bloemen, water, koei-

en, schapen en boerderijen. 

Ieder steentje is een plek 

waar zij heeft gewoond.”

Lili Hidari (Iran) over haar te-

kening: “Deze tekening gaat 

over nu en de toekomst. 

Ik heb veel leuke verhalen 

van vroeger. De tekening 

gaat verder over deze tijd 

en wensen in de toekomst.” 

Lili is nu vooral bezig met 

het schilderen van haar 

huis. Haar toekomstdroom is 

om naar het Witte Huis, de 

piramides en de Taj Mahal 

te reizen.



Rasila Alageswaran: “Ik vond het 

project heel leuk. Ik teken thuis ook 

graag en hier leer ik nieuwe din-

gen. Alle vrouwen zijn hier aardig.”

vlnr: Rasila Alageswaran (Sri Lanka), Nilusa Pathmanathan (Sri Lanka) en Leonie Cools (Nederland).



links Ellis Bethlehem tekent over Lili Hidari (Iran). Ellis: “Dit is het levensverhaal van Lili. Ze is geboren is in Iran en 

opgegroeid is in zowel Iran als Dubai. Daar heeft ze genoten van een heerlijke jeugd! Op haar vijfentwintigste 

is ze haar man gevolgd naar Nederland die hier studeerde in Amsterdam. In Nederland heeft Lili gewoond in 

Heemskerk, Tuitjenhorn en nu heeft ze haar draai gevonden in Julianadorp. Lili gaat nog regelmatig op bezoek 

bij haar familie in Dubai en Iran.”

boven Ellis Bethlehem (Nederland): “Ik heb een tulp getekend, omdat het iets is van dit seizoen en typisch 

Nederlands. Ik geniet altijd van de tulpenvelden, de verscheidenheid aan kleuren en soorten: een lust voor het 

oog! Een mooi plaatje om te gebruiken in een Jugendstil-stijl.”



xx



links Lili Hidari (Iran) over haar tekening: "Dit werk heb ik gemaakt naar aanleiding van een werk van de Ameri-

kaanse glas-in-lood kunstenaar Louis Comfort Tiffany. Het landschap lijkt op mijn land: Iran. Wij houden ook veel 

van versiering."

boven Rasila Alageswaran (Sri Lanka) tekent een stilleven van een tajine op tafel. Rasila: “Die gebruiken we ook 

in Sri Lanka. Ik vond het leuk om dit te doen.”



vlnr: Jeerarat Eggers (Thailand), Leonie Cools (Nederland), Nilusa 

Pathmanathan (Sri Lanka), Rasila Alageswaran (Sri Lanka), Irene Mulder 

(de Nederlandse docente) en Annemarie Hoogervorst (Nederland).

Irene Mulder: “De meest boeiende 

levens worden er verteld in mijn 

lessen door levenslustige, krachtige 

vrouwen uit allerlei landen. Soms 

vinden er uitbundige discussies 

plaats die niet willen stoppen, 

soms is de stilte oorverdovend om-

dat iedereen zo geconcentreerd 

aan het tekenen is. Daar komen 

resultaten uit waar ik ook nu en 

dan wel een beetje jaloers op ben: 

ze maken mooiere werken dan ik!”



boven Annemarie Hoogervorst (Nederland) over haar tekening: “Niet iedere moeder is altijd blij dat ze moeder is.”

rechts Francis Laan (Nederland) tekent Lili Hidari (Iran). Francis: “Lili woonde vanaf haar tweede tot haar veer-

tiende jaar in Iran. Samen met haar opa, oma, vader, moeder, broers, zussen, ooms en tantes woonde ze in een 

groot huis met veel kamers en een groot stuk land er omheen waarop verblijven stonden voor de gasten. Er was 

een zwembad en er groeiden veel fruitbomen, struiken, bloemen en planten. Kortom een paradijs.

Toen haar opa en oma overleden waren, werden de vertrekken en verblijven verdeeld over hun kinderen, die het 

naar eigen smaak inrichtten. Toen Lili ouder werd ging het niet zo goed in Iran. Er was geen vrijheid meer en het 

land werd streng geregeerd met zeer strakke regels. Daarom vroeg zij in 1994 bij de Nederlandse ambassade in 

Dubai een visum aan voor Nederland, via het verdrag van Schengen. In Nederland trouwde zij en kreeg twee 

kinderen.”



Nadeshka la Croes (Curaçao) en Ellis Bethlehem (Nederland) Francis Laan (Nederland)



Stichting NIKA Kunstprojecten is op 23 mei 2008 

opgericht met als doelstelling beeldende kunst 

in te zetten voor de samenleving om deze pret-

tiger, mooier en leefbaarder te maken. 

 

Om dit te bereiken, realiseert NIKA maatschap-

pelijk geëngageerde kunstprojecten.  

NIKA werkt hiervoor steeds samen met verschil-

lende partijen die de maatschappij vertegen-

woordigen: kunstenaars, welzijnsorganisaties, 

bibliotheken, vrouwencentra, et cetera.  

Op professioneel gebied maakt NIKA voor de 

optimale realisatie van haar projecten steeds 

gebruik van gespecialiseerde freelancers. 

NIKA werkt daarnaast met vrijwilligers die zich, 

net als NIKA, tot doel hebben gesteld kwali-

teitswerk te leveren. 

  

Vol trots presenteert NIKA in deze catalogus 

haar eerste project Drawing her Story. 

NIKA bestaat uit de volgende personen: 

Nienke Verschuur, zakelijk leider

Nienke Verschuur is kunsthistorica en heeft als 

projectleider reeds meerdere grote succesvolle 

projecten opgezet.

Nienke Verschuur is zakelijk leider van Stichting 

NIKA Kunstprojecten.

Karin Janssen, artistiek leider

Karin Janssen is beeldend kunstenaar. Zij heeft 

regelmatig exposities van haar autonome werk 

en heeft verschillende geslaagde kunstprojec-

ten bedacht en uitgevoerd. Meer over Karin 

Janssen leest u op www.karinjanssen.com. 

Karin Janssen is artistiek leider van Stichting 

NIKA Kunstprojecten.

Bestuur

Sanne Cohen, Sietske Dijkstra, Marloes Otten, 

Judith Körmeling. 

voorwoord door anna tiggelaar
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Drawing her Story in Den Helder is tot stand gekomen in samenwerking met

Drawing her Story en Stichting NIKA Kunstprojecten worden gesteund door

Ontwerp en druk van deze catalogus is mogelijk gemaakt door Twin Media bv, www.twinmediabv.nl
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