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Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar 

verhaal? Een alledaagse, maar zeker ook es-

sentiële vraag. Interesse in de mensen om ons 

heen vormt immers de basis voor een gezonde 

samenleving. 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 is twee jaar 

geleden opgericht met als doelstelling beel-

dende kunst in te zetten om mensen dichter 

bij elkaar te brengen en zo de samenleving 

prettiger, mooier en leefbaarder te maken. Om 

dit te bereiken, realiseert NIKA maatschappelijk 

geëngageerde kunstprojecten. NIKA werkt bij al 

haar projecten samen met verschillende par-

tijen die de maatschappij vertegenwoordigen: 

kunstenaars, welzijnsorganisaties, bibliotheken, 

vrouwencentra, et cetera. Voor al haar projec-

ten maakt NIKA gebruik van gespecialiseerde 

freelancers. NIKA werkt daarnaast met vrijwil-

ligers die zich, net als NIKA, tot doel hebben 

gesteld kwaliteitswerk te leveren.

Deze professionele benadering stelt NIKA in 

staat optimale resultaten voor haar projecten 

te realiseren.

Drawing her Story is een project van het eerste 

uur. In een serie van tien wekelijkse workshops 

komen vrouwen van allerlei nationaliteiten − 

dus ook de Nederlandse − bijeen in buurthui-

zen.

In tweetallen vertellen de vrouwen elkaar aan 

de hand van het thema van die week wie ze 

zijn en waar ze vandaan komen. Vervolgens 

tekenen de vrouwen het verhaal van de ander. 

Zodoende maken zij op een bijzondere en zeer 

intensieve manier kennis met elkaar.

voor
woord 

door Stichting  
niKa KunStprojEctEn



Een drempel voor veel deelneemsters is de 

angst dat ze niet zouden kunnen tekenen. NIKA 

ziet dat als een winstpunt: juist de relatieve na-

iviteit en het gebrek aan kennis van tekentech-

nische foefjes maken de uiteindelijke tekenin-

gen ontzettend krachtig. De tekeningen grijpen 

terug naar de kern en laten datgene zien wat 

de deelneemsters kwijt willen, zonder poespas 

of mooimakerij, met hulp en begeleiding van 

een gekwalificeerde kunstdocent.

Het project Drawing her Story is voor NIKA aan-

leiding geweest onderzoek te doen.

Hoofdvraag in dit onderzoek was wat de beste 

manier is om beeldende kunst in te zetten als 

integratiemiddel. De uitkomsten van dit onder-

zoek zijn door NIKA vastgelegd in een hand-

boek, waarvan gemeentes en welzijnsorgani-

saties gebruik kunnen maken wanneer ook zij 

een Drawing her story-project willen opzetten.

Het handboek is gratis te downloaden op  

www.stichtingnika.nl.

Drawing her Story wordt in verschillende steden 

en dorpen uitgevoerd. Deze catalogus is het 

resultaat van de workshops in Groningen en 

geeft een selectie weer van de tekeningen die 

in Groningen zijn gemaakt. Om privacy- en 

veiligheidsredenen kunnen niet alle deelneem-

sters in de catalogus genoemd en getoond 

worden. Achter in deze catalogus vindt u op 

dvd een documentaire over Drawing her Story 

in Groningen. Wij wensen u veel plezier toe met 

het bekijken van deze documentaire.

Stichting NIKA Kunstprojecten

Karin Janssen en Nienke Verschuur, directie

Na afloop van de tekenbijeenkomsten organi-

seert NIKA een reizende tentoonstelling van het 

werk. Deze expositie is te bezichtigen in open-

baar toegankelijke ruimten in de woonplaats 

van de vrouwen, zoals de bibliotheek en het 

gemeentehuis. Zo kan iedereen kennismaken 

met de fascinerende verhalen en tekeningen 

van de deelneemsters. Daarnaast organiseert 

NIKA openbaar toegankelijke discussies bij de 

exposities zodat er directe interactie met de 

buurt ontstaat. Aan de discussies doen ook de 

vrouwen uit de workshop mee.

Drawing her Story werpt een nieuw licht op 

het begrip ‘allochtoon’: er schuilt een wereld 

achter van verschillende 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 (Soedan). ‘Ik heb alles 

achtergelaten: familie en vrienden, mijn huis 

en het land waar ik ben opgegroeid en dat ik 

zo goed ken en begrijp. Ik vertrok naar een ver, 

vreemd land waar ik noch de taal sprak, noch 

de cultuur kende.’

Of iemand nu vanwege de liefde naar een 

ander land vertrekt of hier door verschrikkingen 

toe wordt gedwongen, emigreren is nooit van-

zelfsprekend. Ria, een Nederlandse deelneem-

ster uit Zaandam, zegt hierover: ‘Ik heb er nooit 

bij stilgestaan hoe ontzettend zwaar het is om 

te emigreren. Ik zou niet weten waar ik het zou 

moeten zoeken als ik opeens een heel nieuw 

leven op moest bouwen in Soedan, Afghani-

stan of China. Dood- en doodeng lijkt me dat. 

Ik heb er heel veel bewondering voor dat het je 

toch maar is gelukt.’

NIKA gelooft dat de beeldtaal van een 

tekening veel meer zegt dan een verhaal in 

woorden.



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 cul-

tuur. Het thema van deze week is ‘eten’. Iedere 

deelneemster heeft iets klaargemaakt en 

meegenomen. 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 buurtge-

note en andersom.

Binnen Drawing her Story komen verschillende 

thema’s aan de orde. Cultuurverschillen, 

migratie, 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 uit Zaandam tij-

dens de les met het onderwerp ‘migratie’ een 

landkaart met een daaroverheen vliegende 

vogel. Een Nederlandse reiger, een witte vre-

desduif 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 

inlEiding  
door anna tiggElaar



de groepen zo veel verschillende culturen ver-

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 aan 

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 bij-

zondere verhalen met elkaar en de buitenwe-

reld gedeeld. Lieke, een van de deelneemsters 

in Bussum, beschrijft hoe zij dat heeft ervaren: 

‘Op een van de tekeningen lees ik de woor-

den “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 geko-

men 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 maak-

ster 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.’

Anna Tiggelaar

Cultureel antropoloog en freelance journalist

speelt, vorm te geven en bespreekbaar te 

maken. Niet alleen tijdens de wekelijkse bij-

eenkomsten wordt er getekend, veel van de 

deelneemsters houden tussendoor een dag-

boek van tekeningen bij. De verhalen die tij-

dens de workshops getekend en verteld wor-

den, vormen voor veel van de deelneemsters 

aanleiding tot reflectie. Imelda, een van de 

vrouwen die in Hoofddorp aan de workshop 

heeft deelgenomen, 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 buurtge-

note beschrijft: ‘Ze brengt haar land hier naar-

toe, ze geeft het leven’.

In Drawing her Story hebben de deelneem-

sters uitdrukking weten te geven aan hun fas-

cinerende verhalen. Met de tekenkunst daarbij 

als bijzondere methode om niet alleen uitdruk-

king te kunnen geven aan herinneringen, 

ervaringen en gevoelens, maar ook om op 

een andere manier te leren contact te maken 

en om nieuwe mensen te ontmoeten. Via teke-

ningen laten de vrouwen elkaar zien waar zij 

vandaan 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 



Mo Prasomsad (Thailand) tekent een familieportret van Janice Wong (China). Janice: ‘We hebben een aantal 

jaren in Sydney gewoond. Je kon daar familiefoto’s laten maken in de stijl van de eerste kolonisten van Aus-

tralië. Net als hier in Volendam eigenlijk.’

tEKEningEn 
SElEctiE door dE  

dEElnEEmStErS



Lilian Eefting (Nederland) tekent het vluchtverhaal van Shahla Rezvanmehr (Iran). Shahla: ‘Toen ik klein was, pakten 

mijn broers en zussen steeds mijn lievelingspop af. Uiteindelijk moest ik de pop wegdoen. Op mijn dertiende kreeg ik 

een pop voor mijn verjaardag. Iedereen vond me te oud voor de pop, maar ik speelde er vaak mee. Mijn broers en 

zussen pakten ook deze pop steeds van me af en toen heb ik hem zo goed verstopt, dat ik niet meer wist waar ze 

lag. Bij mijn huwelijk kreeg ik een prachtig geel servies. Toen we een paar jaar later moesten vluchten, moest ik het 

servies achterlaten, omdat we maar twee tassen mee konden nemen. Ik heb toen een prachtige oude kist in mijn 

hart gezet, omgeven door groen licht, waarin ik alle dierbare herinneringen van vroeger heb gestopt. Als ik heimwee 

krijg, open ik die kist en ben ik weer even terug. Mijn naam betekent in het Perzisch “bewaker van het paradijs” en zo 

zie ik die kist ook.’

Janice Wong (China) 

leent verf van Binie 

Boerma (Nederland). Op 

de  achtergrond Martine 

 Kuipers (Nederland).



Janice Wong (China) en 

Binie Boerma (Nederland).

Jin Hong Tang (China) tekent de cornflakekoekjes van Martines moeder (Nederland). Jin Hong: ‘Mijn Neder-

lands is niet zo goed, dus ik vond het in het begin heel eng om Martine uit te leggen hoe je de loempia’s 

maakt. Vooral het vouwen van de loempia’s is lastig om te doen en al helemaal om uit te leggen. Maar het 

ging best wel goed en ik heb nu meer zelfvertrouwen gekregen om Nederlands te praten. De cornflakekoekjes 

van Martine smaken erg lekker.’

Yet Cheng (China), Mo Prasomsad 

(Thailand) en Janice Wong (China).

Shahla Rezvanmehr

(Iran) en Hanah Drexler 

(Tsjechië).



links Shahla Rezvanmehr (Iran) 

tekent de buurt in Groningen 

waar ze woont.

boven Janice Wong (China) 

tekent haar fruitsalade.



vlnr: Anja Lofvers (Nederlandse docente), 

Deniece Norder (Nederland), Mo Prasomsad 

(Thailand), Lilian Eefting (Nederland), Binie 

Boerma (Nederland) en Hanah Drexler 

 (Tsjechië) bespreken welke tekeningen op de 

expositie komen te hangen.



Martine Kuipers (Nederland) tekent de pop van Manuela (Roemenië). Manuela: ‘Deze pop heb ik al sinds 

ik klein was. Hij is een keer te grazen genomen door een hond en had toen geen oogjes meer. Ik heb overal 

gezocht naar ogen die erop leken zodat mijn pop weer ‘heel’ was. Toen ik uit Roemenië vertrok, nam ik deze 

pop natuurlijk mee en nu ik zelf kinderen heb, is de pop me nog steeds dierbaar. Mijn kinderen vinden dat 

maar gek, maar ik zeg dan tegen ze: “Ouders hebben af en toe ook een knuffel nodig.”’

Vooraan: Mo Prasomsad (Thailand) en Lilian Eefting (Nederland); achter-

aan rechts: Hanah Drexler (Tsjechië) en Yet Cheng (China); achteraan links: 

Suhaila Brand (Marokko), Binie Boerma (Nederland), Shahla Rezvanmehr 

(Iran) en Petra van der Velde (Nederland) vertellen hun tekenmaatjes over 

hun jeugd.



Hanah Drexler (Tsje-

chië) tekent het huis 

van Petra van der Velde 

(Nederland). Petra: ‘Als 

ik verhuis, neem ik het 

liefst mijn hele huis mee. 

Maar wat ik altijd mee 

zou nemen, zijn mijn 

moeders trouwring, een 

paar glazen knoopjes 

die ik altijd op mijn 

kastje heb liggen en het 

huwelijksportret van mijn 

ouders.’

Binie Boerma (Nederland) tekent de jeugd van Suhaila Brand (Marokko). Suhaila legt uit: ‘We speelden altijd bij de 

rivier, met een soort zand maar dan harder. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, maar je kon er dingen van 

maken en als je het in de zon legde, droogde het op en werd het hard.’ Binie roept uit: ‘O, je bedoelt klei!’



Yet Cheng (China) tekent de jeugd van Hanah Drexler (Tsjechië). Yet: ‘Wat leuk om te zien dat wij in China 

dezelfde spelletjes speelden als in Tsjechië. Chinese kinderen hinkelen en knikkeren ook en de meisjes houden 

heel erg van touwtjespringen.’

Bij de eerste les moesten de deelnemers het silhouet van hun buurvrouw uitknippen en daarin tekenen 

zoals zij dachten dat haar leven eruitzag. Vervolgens ruilden ze van tekening en tekende de deelneemster 

in het andere silhouet van zichzelf zoals haar leven echt was. Op deze tekening ziet u rechts de interpreta-

tie van Hülya Kilacaslan (Turkije) van het leven van Manuela (Roemenië). Links heeft Manuela haar eigen 

leven getekend.



Hülya Kilacaslan (Turkije) tekent 

hoe ze zichzelf als vrouw ziet. Tij-

dens deze les over het onderwerp 

‘vrouw’ kwam het woord ‘opstan-

dig’ voorbij. Hülya wist niet wat het 

betekende en haar Nederlandse 

mededeelneemsters hebben 

geprobeerd dat uit te leggen. Dat 

was best nog lastig…  

Petra van der Velde (Nederland) tekent hoe je appelflappen maakt. ‘Het begint natuurlijk met het bood-

schappenlijstje. Gelukkig denkt de kat altijd mee als ik mijn lijstje maak. Appelflappen maken is helemaal niet 

moeilijk. Ze zijn heel erg lekker: iedereen wordt er blij van en heeft een dikke buik van het eten.’ Petra heeft de 

appelflappen ook echt gebakken en meegenomen naar de les, tot grote blijdschap van de deelneemsters!



Op deze tekening tekent 

Zahra Al Musawi (Iran, 

op de foto links) het 

vrouw-zijn van Petra van 

der Velde (Nederland). 

Zahrah: ‘Petra staat altijd 

blij en vrolijk in het leven. 

Ze houdt van de natuur 

en van kleur en vindt dat 

je van het leven moet 

genieten.’ Zahra zelf vindt 

het heel belangrijk om 

voor iemand klaar te 

staan. En wie staat er 

altijd voor haar klaar? 

Dat is haar moeder. 



linksboven Yet Cheng (China), Anja Lofvers (docente, Nederland) en 

Shahla Rezvanmehr (Iran).

linksmidden Anja Lofvers (docente, Nederland) en Lilian Eefting 

 (Nederland).

linksonder Petra van der Velde (Nederland).

midden Hülya Kilacaslan (Turkije).

boven Deniece Norder (Nederland) tekent de Nederlandse en Arabi-

sche gastvrijheid. ‘Mensen van Arabische afkomst zijn altijd heel gastvrij. 

Dat heb ik getekend met de ‘Welkom’-mat voor de deur. In de meeste 

andere culturen is het gewoonte dat bezoekers hun schoenen uittrek-

ken, maar in Nederland is dat helemaal niet zo. In Nederland krijg je ook 

altijd maar twee koekjes bij de koffie, maar in de Arabische cultuur mag 

je eten zoveel je wilt.’



Drawing her Story in Groningen is tot stand gekomen in samenwerking met:

Drawing her Story en Stichting NIKA Kunstprojecten worden in Groningen gesteund door:

partnErS En  
SponSorS
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