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Voor wie is dit handboek?

Hoofdstuk 1
Voor wie is  
dit handboek?

Voor u ligt het handboek van Drawing her Story, een project dat is uitgevoerd door 
Stichting NIKA Kunstprojecten. Drawing her Story vond plaats in 2008 en 2009 en 
had als doel de culturele integratie van Nederlandse en niet-Nederlandse vrouwen 
te bevorderen. 

Stichting NIKA Kunstprojecten is een initiatief van beeldend kunstenaar Karin Jans-
sen en kunsthistorica Nienke Verschuur. NIKA is op 23 mei 2008 opgericht met als 
doelstelling beeldende kunst in te zetten voor de samenleving om deze prettiger, 
mooier en leefbaarder te maken. 

Dit handboek doet inhoudelijk verslag van de uitvoering van Drawing her Story in 
zeven Noord-Hollandse gemeentes. Het doel van dit handboek is tweeledig. In de 
eerste plaats wil Stichting NIKA Kunstprojecten met dit handboek een bron van 
kennis en inspiratie zijn voor welzijnsorganisaties en gemeentes die een dergelijk 
project willen opzetten. In de tweede plaats dient dit boek als verslaglegging aan 
alle financiers die het project Drawing her Story zo genereus hebben ondersteund. 

Nu gebleken is dat de uitvoering van Drawing her Story uitermate succesvol is ver-
lopen (Drawing her Story is zo goed ontvangen dat Stichting NIKA Kunstprojecten 
het in meer gemeentes heeft kunnen uitvoeren dan aanvankelijk was gepland) zijn 
het bestuur en de directie van Stichting NIKA Kunstprojecten zeer trots u dit hand-
boek te kunnen aanbieden. NIKA hoopt dat dit handboek een nuttige handreiking 
zal zijn aan de welzijnsorganisaties die met Drawing her Story aan de slag willen 
gaan.
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Over Drawing 
her Story 

Drawing her Story is een cultureel integratieproject van Stichting NIKA Kunstprojec-
ten. Dit houdt in dat er door middel van kunst en cultuur een flinke stap voorwaarts 
gezet wordt op het gebied van integratie. Drawing her Story is lokaal georiënteerd, 
zodat de integratie op wijkniveau kan worden ingezet. 

Karin Janssen, artistiek leider Stichting NIKA Kunstprojecten 
Andere culturen hebben mij altijd al gefascineerd. Ik heb veel gereisd en 
zelf in het buitenland gewoond en daardoor ontwikkelde ik een 
oprechte belangstelling voor de positie van migranten in de Neder-
landse samenleving. Vaak heb ik me ook verbaasd over het gebrek aan 
kennis van andere culturen bij bepaalde Nederlanders. Eerlijk gezegd 
heb ik me ook herhaaldelijk kwaad gemaakt over de kortzichtigheid van 
sommige mensen. Zo kwam ik jaren geleden in contact met mensen die 
werkelijk dachten dat elke buitenlander een Marokkaan was en naar 
Nederland was gekomen met als doel een uitkering te trekken. Ze kwa-
men met standpunten als “Ik vind dat als een buitenlander een strafbaar 
feit pleegt, hij meteen terug moet naar zijn eigen land” en “Ze zijn 
gewoon te lui om te werken”.
De mensen die dit zeiden waren verder echter vriendelijke mensen. Ik 
was dan ook van mening dat deze verkeerde denkbeelden niet voort-
kwamen uit slechtheid, maar uit een gebrek aan kennis. Ik heb ze toen 
verhalen verteld van mensen uit hun eigen omgeving, waarom zij naar 
Nederland waren geëmigreerd en hoe de situatie in hun land van her-
komst was. Voor deze individuele verhalen hadden ze wel begrip. En 
inderdaad, als hun Russische collega een boete kreeg voor te hard rij-
den, hoefde hij van hen nog niet meteen naar Rusland terug. Ik vertelde 
ze het verhaal van een vrouw die in Irak een universitaire opleiding had 
genoten als dokter, maar met dat diploma hier in Nederland niet als 
dokter aan de slag kon. Iedereen had met deze vrouw te doen en had 
bewondering voor het verhaal van haar vlucht naar Nederland.
Nadat ik een aantal kunstprojecten had opgezet waarbij ik groepen 
dichter bij elkaar bracht door ze samen kunst te laten maken, kwam ik 
op het idee om dat te doen met immigranten en Nederlandse vrouwen. 
Ik heb er bewust voor gekozen om de Nederlandse vrouwen meteen 
met de workshops te laten meedoen, zodat iedereen tijdens de lessen 
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Over Drawing her Story

elkaars verschillende culturen zou leren kennen. Het tekenen van 
elkaars verhaal en niet dat van jezelf was een logische volgende stap: 
zo moesten de vrouwen op zeer directe wijze met elkaar communice-
ren. Bovendien, bij de expositie van de tekeningen zien de toeschou-
wers niet alleen het oorspronkelijke verhaal van de verteller, maar zelfs 
het verhaal door de ogen van iemand anders. Zo wordt een vluchtver-
haal uit China getekend door een Nederlandse, maar wordt ook het 
leven van een Nederlandse getekend door een vrouw uit bijvoorbeeld 
Soedan. Op deze manier kunnen Nederlandse toeschouwers hun eigen 
leven zien door de ogen van een andere cultuur.

In het kort behelst Drawing her Story het volgende: vrouwen van allerlei nationalitei-
ten (ook de Nederlandse) worden samengebracht in een cursus. Tien weken lang 
volgen zij tekenlessen, waarbij ze aan de hand van thema’s elkaars verhaal tekenen. 
De vrouwen vormen iedere les nieuwe tweetallen en vertellen aan elkaar over hun 
leven, hun verleden, hun heden en hun toekomstdromen. Goed luisteren naar el-
kaar is van groot belang, omdat de deelneemsters elkaars verhaal gaan tekenen. 
Zodoende leren de vrouwen elkaar door en door kennen, krijgen zij begrip voor de 
situatie en de achtergrond van de ander en kunnen zij elkaar steunen bij eventuele 
moeilijke situaties in het dagelijks leven. 

Deelneemster Lieke de Boer: "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 zo veel 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."

De tekeningen die vrouwen tijdens de tekenworkshops hebben gemaakt worden na 
afloop tentoongesteld in een rondreizende expositie. De deelneemsters helpen zelf 
mee met de opbouw van de expositie, helpen mee met het verspreiden van posters 
en flyers en nodigen hun vrienden, familie en buren uit. Tijdens de opening van deze 
expositie organiseert NIKA een openbare discussie waarbij onderwerpen als inte-
gratie en de wijk aan bod komen. Hierbij geeft NIKA ook een catalogus uit, waarin 
een selectie van de tekeningen van de vrouwen te zien is. Daarnaast heeft NIKA 
tijdens het pilotproject een documentaire gemaakt over Drawing her Story, waarin 
de lessen zelf in beeld zijn gebracht.

In 2008 en 2009 heeft Stichting NIKA Kunstprojecten in zeven gemeentes en stads-
delen in Noord-Holland het project Drawing her Story uitgevoerd. De positieve res-
pons die we kregen van de deelneemsters, maar ook van de docenten, betrokken 
gemeentes, welzijnsorganisaties en financiers, heeft ons ertoe aangezet een ver-
volgtraject aan meerdere gemeentes aan te bieden. Wij willen graag dat iedereen de 
kans krijgt aan Drawing her Story deel te nemen.

Op onze website www.stichtingnika.nl staat meer informatie over Drawing her Story. 
NIKA heeft een documentaire gemaakt en u kunt foto’s bekijken van de workshops, 
de openingen van de exposities en de discussies die NIKA heeft georganiseerd. 
Ook de catalogi met daarin de tekeningen en verhalen van de deelneemsters kunt u 
op de website terugvinden. 
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Over Drawing her Story

Eva Rosina Pas, beleidsadviseur Kunst & Cultuur van de Gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Osdorp, over Drawing her Story: 
Stadsdeel Osdorp ondersteunt met plezier projecten waarbij kunst en 
sociale doeleinden elkaar ontmoeten, evenals kwaliteit en maatschap-
pelijk effect. Daarom heeft het stadsdeel een bijzondere subsidierege-
ling voor culturele (wijk)activiteiten. 
Voor stadsdeel Osdorp is deze regeling één van de manieren om bij te 
dragen aan de levendigheid van Osdorp. Het stadsdeel stimuleert met 
dit programma het eigen initiatief van verschillende organisaties en de 
verscheidenheid aan culturele activiteiten, waardoor bewoners de kans 
krijgen om elkaars kunst- en cultuuruitingen te kennen.

Een goed voorbeeld van een geslaagd project, dat in 2009 is gesubsidi-
eerd, komt van Stichting NIKA Kunstprojecten. Zij kreeg van stadsdeel 
Osdorp middelen voor het kunstproject Drawing her Story dat in 
samenwerking met Vrouw en Vaart, een ontwikkelingscentrum voor 
Osdorpse vrouwen, werd uitgevoerd. Het uitgangspunt is om Neder-
landse en niet Nederlandse vrouwen bij elkaar te brengen door ze naar 
elkaars levensverhaal te laten luisteren en deze vervolgens te tekenen. 
Uiteindelijk zijn de tekeningen geëxposeerd in het stadsdeelkantoor, de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam en een buurthuis. Tijdens de opening 
van de expositie in de galerie van het stadsdeelkantoor vond er ook een 
discussie plaats over het ‘Hoe en wat’ van integratie. 

Drawing her Story is waardevol voor zowel het culturele leven in Osdorp 
als de ontplooiing van de deelnemende vrouwen. 
Sommige deelneemsters hebben zoveel plezier beleefd aan het tekenen 
dat ze na Drawing her Story op zoek zijn gegaan naar tekenles om zich 
op creatief vlak verder te ontwikkelen.
In het filmpje over ‘the making of’ is te zien hoe de deelneemsters 
opbloeien en zich open durven te stellen. Soms zijn hun levensverhalen 
vol pijn. Dat een ander naar hen luistert en dit vertaalt in een tekening 
doet ze goed: de vrouwen worden op deze manier gezien en gerespec-
teerd en hun geschiedenis krijgt een plek. De vrouwen zijn nieuwsgierig 
naar elkaars verhalen en hoewel deze feitelijk van elkaar kunnen ver-
schillen is er ook veel herkenning in de beleving. 

De drukst bezochte expositie in stadsdeel Osdorp in 2009 was Drawing 
her Story. Naast de gebruikelijke bezoekers zijn er ook opvallend veel 
vrouwen met uiteenlopende achtergronden komen kijken. De tekenin-
gen werden door de bezoekers kleurrijk en intrigerend gevonden en 
vormden regelmatig aanleiding tot een gesprek.
Door de werken van de deelneemsters te exposeren, wordt deze vrou-
wen een podium geboden. Dit vindt stadsdeel Osdorp belangrijk. Zowel 
voor de zichtbaarheid van creativiteit in het stadsdeel als voor de 
‘empowerment’ van haar bewoners. 
Het effect van empowerment kan vergroot worden als de deelneem-
sters ook in staat zouden worden gesteld om zelf hun werk te presente-
ren tijdens de openingen.

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft zich tijdens het project bewezen 
als een professionele organisatie. Van begin tot eind, van aanvraag tot 
afronding, heeft de stichting zich ingezet om zorgvuldig hun doel te ver-
wezenlijken. Stichting NIKA Kunstprojecten had aandacht voor alle 
aspecten van het proces: het schrijven van een duidelijke subsidieaan-
vraag, het rekruteren van deelneemsters, de contacten met verschil-
lende welzijnsinstellingen, de organisatie van de openingen en het 
drukken van een naslagwerk. 
De stichting heeft nagedacht over het vervolg van deze pilot en schreef 
een handleiding voor organisaties die een soortgelijk project willen uit-
voeren. Het zou ook voor de ontwikkeling van de deelnemende vrouwen 
stimulerend zijn als zij op een bepaalde manier dit project kunnen ver-
volgen. 

Stadsdeel Osdorp is erg trots dat ze een project als Drawing her Story 
heeft kunnen ondersteunen. Portefeuillehouder Kunst en Cultuur, Martje 
Postma: “Via kunst en cultuur kun je mensen iets meegeven. Het kan je 
leven rijker maken en het kan je leven ook makkelijker maken. Kunst 
werkt ook als inspirator, het daagt je uit. De echte meerwaarde van 
kunst vind ik dat kunst niet alleen een middel is, maar óók een manier 
om een discussie op gang te brengen.”
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In de eerste plaats is dit project ontstaan vanuit de behoefte om – in deze periode 
van groeiende xenofobie en angst voor andersdenkenden – te laten zien wie nu 
eigenlijk de mensen zijn die we aanduiden als immigrant, vluchteling, allochtoon, 
oudkomer of nieuwe Nederlander. Zijn ze werkelijk zo anders, maken ze echt an-
dere keuzes op basis van een moraal of godsdienst die verschilt van wat wij als 
westerlingen gewend zijn? En zo ja, wat is de achtergrond daarvan? Moeten we 
daarom bang voor ze zijn? Worden ze daardoor gevaarlijk of minder menselijk? 

In onze contacten met buurthuizen en organisaties voor culturele integratie vielen 
ons twee dingen op: 
- De meeste activiteiten die daar georganiseerd worden in het kader van integratie 

en maatschappelijke participatie zijn gericht op vrouwen;
- Een veelgehoorde klacht van deze organisaties is dat er weliswaar veel activitei-

ten – koffieochtenden et cetera – voor deze doelgroep worden georganiseerd, 
maar dat dit soort bijeenkomsten in de praktijk zeer unicultureel zijn: de vrouwen 
nemen deel op vaste tijden met alleen hun eigen cultuurgenoten waardoor er 
geen interactie plaatsvindt tussen mensen met verschillende culturele achtergron-
den. 

Met Drawing her Story wil NIKA in de eerste plaats een verschil maken. De beleving 
en wederzijdse invoeling van de deelneemsters staan centraal. Met Drawing her 
Story biedt NIKA een inhoudelijke, culturele invulling van en een aanvulling op de 
bestaande integratietrajecten. Daarnaast streeft NIKA ernaar de continuïteit van 
Drawing her Story te waarborgen, zodat het effect van het project zo blijvend mo-
gelijk is.

Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar verhaal? Op het eerste 
gezicht een alledaagse vraag, maar ook een essentiële. Want interesse 
in de mensen om ons heen vormt de basis voor een gezonde samenle-
ving. Als we onszelf dit soort vragen niet stellen, leven we langs elkaar 
heen en zijn we 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.
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Doelstellingen

Drawing her Story richt zich op de integratie van vrouwen van alle nationaliteiten, 
Nederlandse en niet-Nederlandse, in verschillende Nederlandse gemeentes. Hun 
levensverhaal staat centraal in dit project. 

Binnen Drawing her Story heeft Stichting NIKA Kunstprojecten bewust de actuele 
doelstellingen van het landelijke cultuurbeleid gecombineerd: 
- cultuurparticipatie, integratie en maatschappelijk bewustzijn;
- samenwerking tussen lokale culturele organisaties;
- samenwerking tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, kunstenaars en bewo-

ners;
- de inleving in de ander als uitgangspunt gebruiken voor het (her)openen van de 

integratiediscussie;
- continuïteit:

-  in vervolgtraject na workshops (exposities, discussies, catalogi; 
- door het project onder meerdere Nederlandse gemeentes te verspreiden;
- door dit handboek aan te bieden aan gemeentes en welzijnsorganisaties die op 

eigen gelegenheid een soortgelijk project willen organiseren of willen leren van 
de ervaringen met Drawing her Story;

- doordat de vrouwengroepen op eigen initiatief of met aansturing van de wel-
zijnsorganisatie elkaar op regelmatige basis blijven zien na de workshop.

Naast bovenstaande algemene doelstellingen is Drawing her Story specifiek geïni
tieerd met de volgende uitgangspunten voor ogen. 

Bevorderen van de integratie:
- tijdens de workshop: de nauwe samenwerking tussen immigrantenvrouwen en 

Nederlandse vrouwen zorgt voor wederzijds begrip en waardering die de integra-
tie bevorderen;. 

- bij de expositie: bezoekers zullen door het horen, zien en begrijpen van het ver-
haal meer begrip kunnen opbrengen voor wie deze vrouwen zijn. Tekenen over-
wint hierbij een taalbarrière;

 door middel van de discussie: na afloop van de workshop nemen enkele deel-
neemsters met hun buurtgenotes deel aan plenaire discussies in de lokale omge-
ving (bibliotheken en buurthuizen);

- tijdens het vervolgtraject: buurthuizen en welzijnsorganisaties krijgen een handvat 
aangereikt om het project door te zetten.
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Doelstellingen

Bevorderen van de positie van de immigrantenvrouwen in de samenleving, verster-
ken van zelfbewustzijn door: 
- de immigrantenvrouwen de mogelijkheid te geven zelf professioneel beeldend 

uitdrukking te geven aan hun migratieverhaal;
- serieus aandacht te hebben voor hun verhaal;
- de immigrantenvrouw in staat te stellen zich op een vernieuwende wijze te pre-

senteren aan familie en relaties.
- de immigrantenvrouwen in contact brengen en laten samenwerken met mensen 

van andere culturen.

Beeldende kunst inzetten als samenbindende factor:
- tijdens de workshop: verbinding tussen Nederlandse vrouwen en immigranten-

vrouwen;
- tussen buurtorganisaties en buurtbewoners;
- buurtbewoners maken op laagdrempelige wijze kennis met beeldende kunst.

Deelneemster Mitra Haji Ghassem: "Ik heb hier iets geleerd, iets wat 
voor mij belangrijk is. Ik heb geleerd hoe je de persoonlijkheid van 
andere mensen op papier kan zetten in de vorm van een tekening. Je 
leert op de kleine details te letten en goed te luisteren. Ik hoop dat 
deze workshops worden voortgezet."
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Aanpak

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft Drawing her Story op zeven locaties uitgevoerd: 
Amstelveen, Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, Amsterdam Osdorp, Bussum, Den 
Helder, Hoofddorp en Zaandam. In iedere gemeente is het project op dezelfde wijze tot 
uitvoer gebracht. 

Samen met de partnerorganisaties heeft NIKA de deelneemsters geworven en een loca-
tie gezocht waar de workshop gegeven kon worden. Stichting NIKA Kunstprojecten wierf 
zelf de docenten voor de workshops.
Zodra de ruimte, de deelneemsters en de docente zeker waren, kon de workshop van 
start gaan. De docente gaf in tien tekenlessen van drie uur tien thema’s waar de deel-
neemsters over spraken. Dit deden zij in tweetallen, waarbij ze iedere les aan een andere 
buurtgenote werden gekoppeld. Zodoende leerden de vrouwen de details van elkaars 
leven kennen. Vervolgens tekenden zij elkaars verhalen. Aan het eind van iedere les wer-
den de tekeningen door de groep en de docente groepsgewijs besproken. Tegelijkertijd 
was Stichting NIKA Kunstprojecten, terwijl de workshops nog liepen, begonnen met het 
opnemen van filmmateriaal voor een algemene documentaire over het hele pilotproject. 
Na tien lessen waren er verschillende uitkomsten gerealiseerd: de vrouwen kenden elkaar 
inmiddels door en door en hadden lief en leed gedeeld, en er lag een enorme stapel 
tekeningen voor de reizende expositie. Achter de schermen had Stichting NIKA Kunst-
projecten intussen contacten gelegd met verschillende expositielocaties en na afloop van 
de serie workshops werd de reizende expositie samen met de deelneemsters ingericht. 
Ook was Stichting NIKA Kunstprojecten per gemeente begonnen met het verzamelen 
van tekeningen en teksten voor in de catalogus. De documentaire maakte deel uit van de 
catalogus.
Bij iedere reeks reizende exposities organiseerde Stichting NIKA Kunstprojecten een 
officiële feestelijke opening, waarbij niet alleen de catalogus en de documentaire werden 
gepresenteerd, maar waarbij ook een discussie werd gestart over het thema ‘integreren 
in <naam gemeente/stadsdeel>’. De discussies hadden in iedere gemeente een eigen, 
specifieke en soms verrassende uitkomst. 

Na afloop van de workshop, de reizende expositie, de opening, discussie en de eventu-
ele overige nasleep was Stichting NIKA Kunstprojecten blij verrast te ontdekken dat de 
vrouwen die aan het project hadden deelgenomen elkaar geenszins uit het oog hadden 
verloren. In Hoofddorp en Amstelveen zien zij elkaar regelmatig. Ook de vrouwen uit 
Bussum en Den Helder hebben nog goed contact. En de deelneemsters uit Zaandam 
zien elkaar wekelijks en zijn zelfs al met elkaar op excursie naar Brussel geweest!
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Hoofdstuk 6 
Betrokkenen

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft in de zeven uitvoeringsgemeentes en -stads-
delen samengewerkt met veel verschillende partijen om Drawing her Story tot een 
succes te maken. Zonder uitzondering hebben zij zich allemaal heel erg ingespan-
nen voor het project. Hieronder zetten we alle betrokkenen bij Drawing her Story en 
hun rol in het project op een rijtje. 

6.1 Partnerorganisaties

Amstelveen 
Stichting Cardanus en wijkcentrum De Bolder 

werving deelneemsters, ruimte workshop, perslijst, verspreiden posters en flyers, 
ruimte opening, ruimte expositie en discussie 

Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld 
ruimte expositie, verspreiden posters en flyers 

Sociale Verzekeringsbank 
ruimte expositie

De gemeente Amstelveen 
financiering*, advies m.b.t. expositielocaties, opening door wethouder Frans Hel-
lendal, aanwezigheid burgemeester Jan van Zanen 

Amsterdam Osdorp
Vrouw & Vaart 

werving deelneemsters, ruimte workshop, verspreiden posters en flyers, ruimte 
expositie 

Stadsdeel Amsterdam Osdorp 
ruimte opening en discussie, perslijst, verspreiding posters en flyers, financiering*

Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Osdorp 
ruimte expositie, verspreiden posters en flyers

Amsterdam Oost-Watergraafsmeer 
Dynamo en wijkcentrum Oosterpark 

werving deelneemsters, ruimte workshop, perslijst, verspreiden posters en flyers, 
ruimte feestelijke afsluiting en expositie

* Zie voor details en alle andere financiers de financiële verslaglegging van Drawing her Story
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Stadsdeel Amsterdam Oost-Watergraafsmeer 
ruimte expositie

Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Oost 
ruimte expositie

Bussum 
Gemeente Bussum 

werving deelneemsters, perslijst, verspreiden posters en flyers, ruimte opening en 
discussie, ruimte expositie, financiering*

Wijzer 
ruimte workshop, ruimte expositie 

Versa Welzijn, wijkcentrum Palmpit 
ruimte expositie, verspreiding posters en flyers. 

Den Helder 
Internationaal Vrouwencentrum 

werving deelneemsters, ruimte workshop, verspreiden posters en flyers, hulp bij 
organiseren exposities

Kunstencentrum Triade 
ruimte expositie, verspreiden posters en flyers, hulp bij werving docente 

Openbare Bibliotheek 
ruimte expositie, verspreiden posters en flyers 

Gemeente Den Helder 
ruimte opening en discussie, perslijst, opening verricht door wethouder Linda 
Rose Smit, aanwezigheid burgemeester Kees Vriesman

Hoofddorp 
Meerwaarde, vrouwencentrum Saami 

werving deelneemsters, ruimte workshop, verspreiden posters en flyers, ruimte 
opening en discussie, ruimte expositie 

Openbare Bibliotheek 
ruimte expositie, verspreiden posters en flyers

Gemeente Haarlemmermeer  
financiering* 
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Zaandam 
Stiching Buitenlands Vrouwenoverleg en Stichting Welsaen 

werven deelneemsters, ruimte workshop, ruimte expositie 
De Bieb voor de Zaanstreek 

ruimte opening en de discussie,verspreiden posters en flyers, perslijst
Gemeente Zaanstad 

opening door wethouder Corrie Noom, discussie geleid door raadslid Songül 
Mutluer, ruimte expositie, financiering*

6.2 Deelneemsters

Sommige deelneemsters aan Drawing her Story kunnen om privéredenen niet in 
onze uitgaven (catalogus en handboek) worden vermeld. 

Aan Drawing her Story hebben in totaal 114 vrouwen meegedaan. Deze vrouwen 
kwamen uit zesentwintig verschillende landen: 
Afghanistan, Armenië, China, Curaçao, Duitsland, Filippijnen, Ghana, Griekenland, 
Indonesië, Irak, Iran, Israël, Kosovo/Servië, Marokko, Nederland, Nederlandse  
Antillen, Papua, Polen, Rusland, Somalië, Spanje, Sri Lanka, Sudan, Suriname, 
Thailand, Turkije

Deelneemster Margreet van den Heuvel: "Wat heb ik leuke en lieve vrou-
wen leren kennen. Ik heb veel bewondering voor de vrouwen die in een 
heel andere cultuur hun plaatsje moeten veroveren. Wat hebben wij in 
Nederland toch een ontzettend makkelijk en vrij leven! Dat gun ik 
iedereen."

6.3 Docenten

Amstelveen: Lisouk Thörig – Van de Pol
Amsterdam Osdorp: Natasja Kemp
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer: Lisouk Thörig – Van de Pol
Bussum: Bianca Tangande
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Den Helder: Irene Mulder
Hoofddorp: Beatrice Graumann
Zaandam: Karin Janssen (tevens artistiek leider NIKA)

6.4 Financiers

(Op alfabetische volgorde)
DELA Fonds
Fonds Cultuurparticipatie
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp
Gemeente Bussum
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Zaandam
Oranje Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amsterdam
SNS REAAL Fonds 
Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland 
Twin Media bv, Culemborg

6.5 Stichting NIKA Kunstprojecten

Directie 
Karin Janssen, artistiek leider 
Nienke Verschuur, zakelijk leider 

Bestuur
Sanne Cohen, voorzitter 
Judith Körmeling, penningmeester
Marloes Otten, secretaris
Sietske Dijkstra, bestuurslid

6.6. Overige betrokkenen

(Op alfabetische volgorde)
Miranda van Agthoven: grafisch ontwerper
Marike Albers: inrichting exposities
Lilian Eefting: redactie
Max Huisman: uitvoerend vrijwilliger
Petra Hofmeester: documentaire Drawing her Story
Tom Manning: uitvoerend vrijwilliger
Hildegard van Nijlen: voice-over documentaire Drawing her Story
Mounir Raji: fotografie
Shomara Roosblad: inrichting exposities
Talitha Snel: inrichting exposities & coördinator vervolgtraject Drawing her Story
Anna Tiggelaar: introductietekst catalogus
Fusina Verloop: werving deelneemsters
Patricia Wolf: fotografie
Elegia Webontwikkeling: website
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Bedrijfsvoering

7.1 Samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties

Een goede samenwerking tussen Stichting NIKA Kunstprojecten en de partnerorga-
nisaties is van groot belang voor het welslagen van Drawing her Story. Daarom 
heeft Stichting NIKA Kunstprojecten alle afspraken vastgelegd in een samenwer-
kingsovereenkomst, die door beide partijen werd ondertekend. 

In deze samenwerkingsovereenkomst stonden zaken opgenomen als: 
- wie zijn de samenwerkingspartners en de vertegenwoordigers van deze partijen
- wat is de inhoud van het project Drawing her Story
- wat is de tijdsplanning van:

-  de workshop
-  de expositie en de opening
-  de discussie
- de presentatie van de catalogus
- het tot stand komen van het handboek

- wat is de taakverdeling tussen de partners op het gebied van:
- bedenken en uitwerken van het project
- verzorgen van een locatie voor: workshop en opslag materialen, expositie en 

opening, discussie
- werving en selectie deelneemsters
- werving en selectie docent
- inrichting van: workshopruimte, expositie, opening, discussie
- communicatie: algemeen, workshop, expositie en opening, discussie
- samenstelling en publicatie van de catalogus

 financiën
 wie verzorgt de financiën benodigd voor uitvoering van het project
 wie verzorgt de financiële verslaglegging
 wat is de exacte inhoud van de financiële posten voor dit project
- de samenwerking tussen de twee partners verloopt geheel met gesloten porte-

monnee. 
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7.2 Vergader- en telefoonverslagen

Stichting NIKA Kunstprojecten maakte er een gewoonte van om alle gesprekken 
waarin beslissingen werden gemaakt, telefonisch dan wel persoonlijk, vast te leggen 
in een e-mail of vergaderverslag en dat aan alle betrokkenen toe te zenden. Op die 
manier was niet alleen iedereen te allen tijde op de hoogte van alle afspraken, maar 
konden ook zaken die niet helemaal duidelijk waren afgesproken tijdig gesignaleerd 
worden.
Deze vergader- en telefoonverslagen bevatten indien van toepassing ook een to-do-
list voor de betrokken partijen. Op die manier bleven er geen losse eindjes liggen en 
wist iedereen waar zijn of haar taken en verantwoordelijkheden lagen. 

Deelneemster Merinda Gasjoni: "Wij hebben een leuke groep en het klikt 
met iedereen. Wij kunnen zo gezellig samenwerken, tekenen, lachen en 
huilen om alle verschillende verhalen. De lekkere hapjes uit verschillende 
landen horen daar ook bij. Je ontdekt bij jezelf dat je meer durft 
dan je denkt. Dat is een echte opluchting."

7.3 Overeenkomsten met opdrachtnemers

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft met veel freelance opdrachtnemers samenge-
werkt. Voor enkele kleinere taken zijn professionele vrijwilligers benaderd. Alle op-
drachtnemers en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Drawing her Story, heb-
ben een overeenkomst met Stichting NIKA Kunstprojecten gesloten, waarin een 
precieze taakomschrijving, planning en verdeling van de verantwoordelijkheden 
uiteengezet werd. 

Stichting NIKA Kunstprojecten beschikt niet over een kantoor. De aansturing van 
alle opdrachtnemers gebeurde daarom op afstand. Veel contact verliep per telefoon 
en e-mail. Dit vereiste een zeer grote mate van zelfstandigheid van de opdrachtne-
mers. Bij de docenten is Stichting NIKA Kunstprojecten bij iedere workshopserie 
een aantal maal gaan kijken naar de vorderingen en de sfeer in de les. De docenten 
hadden door hun onderlinge contact (door Stichting NIKA Kunstprojecten geïniti-
eerd) veel houvast aan elkaar. Van de overige opdrachtnemers werd een nog zelf-
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standiger houding verwacht. In bijna alle gevallen is dit zonder problemen verlopen. 
Daar waar nodig heeft Stichting NIKA Kunstprojecten voor een intensieve begelei-
ding gezorgd.

7.4 Pr en communicatie

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft een uitgebreid communicatietraject ontwikkeld 
waarmee Drawing her Story onder de aandacht van diverse doelgroepen werd 
gebracht. Dit heeft veel positieve respons opgeleverd. Drawing her Story heeft circa 
dertig vermeldingen in de geschreven pers gehad en is vijf keer op de radio ge-
weest. Ook wordt het project op talloze websites genoemd.

Niet meetbaar, maar wel merkbaar is de groeiende naamsbekendheid van Stich-
ting NIKA Kunstprojecten en het project Drawing her Story. Regelmatig komt de 
directie in contact met nieuwe organisaties en personen die al weten waar Stich-
ting NIKA Kunstprojecten voor staat en wat Drawing her Story inhoudt. Daarnaast 
wordt Stichting NIKA Kunstprojecten veelvuldig uitgenodigd op openingen, brain-
stormsessies en dergelijke in het veld van kunst, cultuur en sociale zaken van 
partijen die niet tot het directe netwerk van Stichting NIKA Kunstprojecten beho-
ren. Ook is er al een flink aantal spontane aanvragen voor het handboek binnen-
gekomen.

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft op de volgende manieren aandacht gevraagd 
voor Drawing her Story. 
 Start project, tijdens de afrondingsfase van de financiële dekking: persbericht
- Start workshops:

- per gemeente een persbericht en actieve benadering van lokale pers;
 lokale verspreiding per gemeente van posters (25) en flyers (ongelimiteerd);
- mailingen aan potentiële deelneemsters;
- bekendheid door wervingstraject docenten;
- bekendheid door inschakeling lokale organisaties zoals bibliotheek, vluchtelin-

genwerk, buurtcentra en dergelijke.
- Reizende exposities:

- per gemeente een persbericht en actieve benadering van lokale pers;
 lokale verspreiding per gemeente van posters (100) en flyers (2500);

- actieve persoonlijke uitnodiging via workshopdeelneemsters aan hun netwerk 
en buurtgenoten;

 actieve persoonlijke uitnodiging van financiers.
- Openingen en discussies:

- per gemeente een persbericht en actieve benadering van lokale pers;
 lokale verspreiding per gemeente van posters (100) en flyers (2500);
- actieve persoonlijke uitnodiging van circa tweehonderd personen en vijftig or-

ganisaties per gemeente;
- actieve persoonlijke uitnodiging via workshopdeelneemsters aan hun netwerk 

en buurtgenoten;
- actieve persoonlijke uitnodiging via netwerk van ‘opener’ en/of discussieleider;
 actieve persoonlijke uitnodiging van financiers.

- Afsluitende feestelijkheden na laatste workshopserie in Amsterdam Oost-Water-
graafsmeer:
- persbericht en actieve benadering van lokale pers;
 lokale verspreiding per gemeente van posters (100) en flyers (2500);
- actieve persoonlijke uitnodiging van circa 500 personen en 100 organisaties; 
- actieve persoonlijke uitnodiging via workshopdeelneemsters aan hun netwerk 

en buurtgenoten;
- actieve persoonlijke uitnodiging via netwerk van gastvrouw van deze middag;
 actieve persoonlijke uitnodiging van financiers;
- uitnodiging alle docenten, opdrachtnemers, vrijwilligers en iedereen die bij de 

uitvoering van Drawing her Story betrokken is geweest.
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Effect

Het is een beetje vreemd om te moeten toegeven, maar Stichting NIKA Kunstpro-
jecten heeft zich verbaasd over het enorme succes van Drawing her Story. 
Natuurlijk staat Stichting NIKA Kunstprojecten achter haar ideeën en heeft ze haar 
best gedaan de uitwerking, de risico’s en de financiële kant van het project goed in 
kaart te brengen. Maar dat het effect van Drawing her Story op de deelneemsters 
en de overige betrokkenen zo groot zou zijn, dat zo veel mensen er iets aan zouden 
hebben, hadden bestuur en directie niet verwacht. 

8.1 Deelneemsters

Veiligheid 
Het was bijzonder om te zien hoe snel de deelneemsters aan Drawing her Story 
zich in de lessen voor elkaar openstelden. Het luisteren naar de verhalen van de 
ander, het troosten en begrijpen zijn al hele processen op zich, maar ook de eigen 
verhalen werden tamelijk gemakkelijk verteld. Het gevoel van veiligheid, sterk bena-
drukt door de docenten, was groot. Drawing her Story betekende voor de deel-
neemsters veel meer dan een tekenles, het was voor een enkeling bijna een soort 
therapie. 

Vriendschappen 
De uitgebreide individuele aandacht in de lessen tussen de docent en de deelneem-
sters, maar vooral ook tussen de deelneemsters onderling leidde al snel tot vriend-
schappen. Vriendschappen die ook na afloop van de workshop en de exposities 
nog standhouden. 

Voortzetting 
In alle gemeentes uitten de deelneemsters na afloop de wens om verder te gaan 
met Drawing her Story. In bijna alle gemeentes hebben de deelneemsters, toen er 
vanuit Stichting NIKA Kunstprojecten niet op korte termijn een voortzetting gereali-
seerd kon worden, zelf afspraken gemaakt, zodat ze elkaar in ieder geval konden 
blijven zien. Soms zijn die afspraken in overleg met het buurthuis gemaakt en is 
Drawing her Story nu een wekelijkse of maandelijkse vrouwenclub geworden. Soms 
ook gaan de deelneemsters samen eten of met elkaar op excursie. 
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Tekenen 
Bijna alle deelneemsters gaven voor aanvang van de lessen aan: “Maar ik kan hele-
maal niet tekenen.” Deelname aan Drawing her Story heeft bij sommigen een heel 
nieuwe wereld geopend. Tekenen is voor hen een nieuwe manier geworden om zich 
te uiten. De deelneemsters hebben bijna allemaal buiten de lessen om thuis door-
getekend, wat resulteerde in heel intieme, persoonlijke aantekeningen. Op sommige 
exposities hebben wij deze tekenschriftjes en visuele dagboeken tentoongesteld. 
Een aantal vrouwen stond voorafgaande aan de workshop wat sceptisch ten op-
zichte van tekenen en beeldende kunst en deze meningen hebben we kunnen 
weerleggen. Tekenen en kunstzinnige uitingen zijn voor de deelneemsters aan Dra-
wing her Story in een heel ander daglicht komen te staan. 

Grensverleggend 
In alle gemeentes hebben de deelneemsters aan Drawing her Story geholpen bij de 
inrichting en opbouw van de expositie. Ook hebben alle deelneemsters meegedaan 
aan de discussies die Stichting NIKA Kunstprojecten overal organiseerde. Vooral 
dat laatste was voor velen een heel nieuwe ervaring. Spreken in het openbaar – in 
het Nederlands – over iets dat met veel emotie gepaard kan gaan: veel deelneem-
sters hebben met hulp van elkaar, de discussieleidster en de docente een flinke 
drempel overwonnen. Dit heeft stapsgewijs plaatsgevonden, de vrouwen hebben 
eerst binnen hun eigen groep geleerd hun mening in het Nederlands te ventileren.

Een van de deelneemsters was een oudere dame uit Turkije. In het 
begin van de lessen was ze vrij stil en teruggetrokken. Steeds als 
iemand haar om haar mening vroeg, begon ze zachtjes te mompelen, en 
dan vooral over het feit dat ze geen Nederlands sprak. Daar was nie-
mand het mee eens en dat werd haar steeds uitvoerig door de rest van 
de groep verzekerd. 
Haar tekeningen waren van het begin af aan opvallend: ze had een heel 
eigen manier van verbeelden. Al tijdens de eerste les hebben we om haar 
directe tekenwijze moeten lachen en dat vond ze wel leuk. Tijdens de laat-
ste paar lessen maakte ze steeds hilarische tekeningen, die ze tijdens de 
bespreking trots aan de rest van de groep liet zien. En dan maakte ze er 
nog grapjes bij ook. Allemaal in het Nederlands! Van de stille, teruggetrok-
ken vrouw aan het begin van de lessen was niks meer terug te vinden.
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Vooroordelen
Een ander gebied waarop grenzen werden verlegd was dat van de vooroordelen. 
De les met vooroordelen als thema was bewust aan het einde van de workshopse-
rie gepland. Tijdens deze les gaven sommige deelneemsters schoorvoetend (en 
soms ruimhartig) toe vóór Drawing her Story wel degelijk – onbewust – bevooroor-
deeld te zijn geweest ten opzichte van mensen van een andere cultuur. De nieuw 
opgedane kennis, niet alleen over andere godsdiensten, normen en waarden, maar 
vooral ook over het dagelijkse leven met deze cultuuruitingen en de keuzes die 
daarin gemaakt werden, leidde voor veel deelneemsters tot vernieuwde inzichten. 

Trots
Datgene wat de deelneemsters in de lessen hadden gemaakt en verteld, werd in de 
expositie, maar ook in de catalogus en zelfs in de documentaire breed uitgemeten. 
Het was te zien hoe trots de deelneemsters waren toen ze alles aan hun familie en 
vrienden lieten zien.. Velen waren teleurgesteld dat zij slechts één catalogus konden 
krijgen, en geen tientallen om aan iedereen uit te kunnen delen. 

8.2 Welzijnsorganisaties

Ook de partnerorganisaties die zich voor Stichting NIKA Kunstprojecten hebben 
ingespannen, die de werving van deelneemsters voor hun rekening hebben geno-
men en die de ruimte voor de workshops ter beschikking hebben gesteld, hebben 
al deze ontwikkelingen gezien. Bij de openingen van de exposities, waar deze orga-
nisaties altijd aanwezig waren en vaak ook een woordje spraken, bleek hoe trots ze 
waren op Drawing her Story en op wat de deelneemsters samen bereikt hadden. 
Vanuit de welzijnsorganisaties kreeg Stichting NIKA Kunstprojecten de vraag of en 
hoe Drawing her Story voortgezet zou kunnen worden en enkele welzijnsorganisa-
ties hebben genereus hun ruimte ter beschikking gesteld voor de deelneemsters die 
na afloop van de workshops nog een ontmoetingsplaats wilden. 

8.3 Omgeving

Naarmate het project vorderde, kreeg Drawing her Story steeds meer  
bekendheid. Vooral in de kunstwereld kwam Stichting NIKA Kunstprojecten  

veel mensen tegen die zowel de jonge stichting als het project kenden.
Dichterbij, op openingen van exposities en bij de discussies, kregen de deelneem-
sters aan de projecten en Stichting NIKA Kunstprojecten zeer positieve reacties van 
het publiek. Ook vanuit het publiek kwam regelmatig de vraag wanneer de volgende 
workshop begon zodat men zich kon inschrijven. 
Per e-mail ontving Stichting NIKA Kunstprojecten veel aanvragen voor het handboek.
Uit de grote hoeveelheid uitnodigingen voor symposia, congressen en dergelijke 
activiteiten uit de wereld van kunst, cultuur en sociale zaken kan Stichting NIKA 
Kunstprojecten opmaken dat het project Drawing her Story gesignaleerd is. 

Drie leuke voorbeelden van uitnodigingen waar NIKA op is ingegaan: 
- Expositie en workshop van één dagdeel in de Bouwkeet van het Stedelijk Mu-

seum Amsterdam in Amsterdam.
- Expositie en presentatie congres Lokale Versterking ‘De Kunst van het Participe-

ren’ in Heiloo.
- Deelname aan het Taakgroepgesprek ‘Kunstbeoefening door Nederlanders met 

een andere culturele achtergrond’, georganiseerd door Kunstfactor in Utrecht.

8.4 Tekenen en beeldende kunst

Drawing her Story zet beeldende kunst in als middel om de deelneemsters op laag-
drempelige wijze in staat te stellen elkaars verhaal te verbeelden. Het medium teke-
nen is hiervoor bij uitstek geschikt. Het is een eenvoudig medium waar weinig mate-
riaal voor nodig is en je hoeft er in principe niks voor te kunnen, alleen een potlood 
over een papier te kunnen bewegen. Het is de kortste weg tussen de emotie en het 
papier en daardoor zijn de tekeningen heel intiem geworden.

Met behulp van de tekeningen zijn eventuele taalbarrières doorbroken. Deelneemsters 
voor wie Nederlands een tweede, soms derde of vierde taal was, konden in hun teke-
ningen op hetzelfde niveau communiceren als hun Nederlandse buurtgenote.
De beeldende kunst heeft in Drawing her Story gefunctioneerd als samenbrenger: de 
deelneemsters toonden zich geïnteresseerd in elkaar, in elkaars werk en waren trots op 
wat zijzelf en hun workshopgenoten gepresteerd hadden. Doordat een expositie met 
tekeningen op meer plaatsen mogelijk is dan bijvoorbeeld een expositie met sculpturen, 
konden veel andere belangstellenden kennisnemen van de tekeningen en verhalen. 
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Hoofdstuk 9
De toekomst van 
Drawing her Story 

De opzet van Stichting NIKA Kunstprojecten met Drawing her Story is altijd geweest 
dat Stichting NIKA Kunstprojecten het project verschillende malen zou uitvoeren, er 
een handboek over zou schrijven en dat aan zou bieden aan gemeentes en wel-
zijnsorganisaties die zodoende zelf een Drawing her Story konden organiseren. 

Het succes van Drawing her Story heeft ons van gedachten doen veranderen. We 
stellen nog steeds dit handboek ter beschikking aan gemeentes en welzijnsorgani-
saties die hier hun voordeel mee kunnen doen, maar daarnaast zullen ook wij ons 
persoonlijk ten zeerste inspannen om Drawing her Story een waardevol vervolg te 
geven. 

Op het moment van schrijven van dit handboek is er een onderzoek gestart naar 
het draagvlak en de haalbaarheid van onze wens Drawing her Story zelf naar de 
Nederlandse gemeentes toe te brengen en ter uitvoering aan te bieden. Daarnaast 
onderzoeken we de mogelijkheid om in de gemeentes waar al een Drawing her 
Story is uitgevoerd, een vervolg aan te bieden of een nieuwe reeks workshops te 
starten voor nieuwe deelneemsters. 

Deelneemster Linda Marsman: "Wat mij persoonlijk trof is de veerkracht 
van vrouwen en de rijkdom die spreekt uit de verhalen. Hoe erg die 
verhalen soms ook waren, het geeft een band ze te mogen aanhoren. 
Het geeft een inzicht in jezelf, in wat je wel of niet belangrijk vindt."
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Aanbevelingen 

10.1 Welzijnsorganisaties

Werving
Waar tijdens dit project veel van onze aandacht naartoe ging, is de werving van de 
deelneemsters. Wij signaleerden twee tendensen.

Ten eerste verloopt de werving van deelneemsters het meest succesvol, wanneer 
deze potentiële deelneemsters actief en persoonlijk worden geworven. Dat lijkt de 
meest arbeidsintensieve methode, maar de ervaring heeft ons op alle plaatsen waar 
we Drawing her Story hebben aangeboden geleerd dat mailings per post of internet 
niet of nauwelijks respons opleveren. Een aanbod in een brief, zelfs van een activi-
teit waaraan gratis kan worden deelgenomen, staat te ver van de deelneemsters af. 
Ze kunnen bij niemand terecht met vragen, moeten actief bellen of langsgaan wan-
neer zij op de uitnodiging willen ingaan en laten daardoor verstek gaan. Daarnaast 
zijn posters en flyers beslist nuttig voor de naamsbekendheid van het project, maar 
leveren weinig inschrijvingen op. 

Ten tweede is het van belang de werving van deelneemsters over verschillende 
doelgroepen uit te spreiden, om alle culturen, ook de Nederlandse, evenredig te 
kunnen vertegenwoordigen.

Verloop binnen de groep
In alle gemeentes trad er gedurende de workshops verloop op binnen de groep. 
Soms kwam er na de eerste les nog iemand bij, die niet eerder van het project had 
gehoord, maar nog wel graag wilde meedoen. Vaker vielen er deelneemsters af in 
de loop van de workshop. De redenen hiervoor waren legio. 
Een aantal werkzoekende deelneemsters vond gedurende de workshops een baan. 
Voor een enkeling was wat er in de lessen behandeld werd, wat zij hoorde van 
anderen of zelf vertelde, te emotioneel om de lessen voort te willen zetten. Een 
aantal vrouwen stopte tussentijds met de workshop vanwege haar omgeving (man, 
familie, schoonfamilie) die deelname aan Drawing her Story afkeurde.
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Deelneemster Zouhra Agoula-Ait Ali: "Ik dacht dat ik niet goed kon  
tekenen, maar ik heb uiteindelijk geleerd dat ik toch wel iets kan. Ik heb 
geleerd hoe ik mijn gedachten op papier kan zetten. Ik vind het nu vooral 
ook leuk, omdat ik kennis heb gemaakt met heel veel andere mensen."

10.2 Gemeentelijke organisaties

Deelname van vrouwen via de Sociale Dienst bevorderen
Bij de gemeente Bussum hebben klantmanagers van Sociale Zaken cliënten die zij 
geschikt achtten voor deelname, aangemeld. Dit bleek een schot in de roos. De 
deelneemsters vonden veel steun en kracht bij elkaar en bij de docente. Ze voelden 
zich gewaardeerd en gehoord en enkelen zagen deelname aan Drawing her Story 
als “therapie”. Het was voor hen een nieuwe manier van deelnemen aan de samen-
leving. Drawing her Story vergrootte het sociale netwerk van deze groep vrouwen 
aanzienlijk. Alle nieuwe elementen van het project: het tekenen, het groepsproces 
tijdens de lessen, het organiseren van de expositie, het discussiëren in het open-
baar, het publiceren in de catalogus, droegen bij aan een hernieuwde impuls bij de 
deelneemsters om actief aan de maatschappij mee te doen. Overigens was de eis 
van Stichting NIKA Kunstprojecten bij deelname van deze vrouwen wel, dat weige-
ring van deelname of tussentijdse uitval niet ten koste van hun recht op uitkering 
mocht gaan. 

Samenwerking van welzijnsorganisaties bevorderen
In de meeste gemeentes werden de welzijnsorganisaties financieel ondersteund 
door de gemeente in kwestie. In enkele gemeentes zagen wij een zeer hechte sa-
menwerking, gecoördineerd door de gemeente, tussen de verschillende vormen 
van de plaatselijke cultuurorganisaties, zoals de bibliotheek, buurtcentra en het 
kunstencentrum. 

In alle gemeentes is dankzij deze goede onderlinge samenwerking het project soe-
pel verlopen, op één gemeente na. In deze gemeente signaleerden wij veel meer 
een “ieder-voor-zich-houding”. Het betrof hier een gemeente waarvan bekend is dat 
deze met veel problemen te kampen heeft en het aantal welzijnsorganisaties was 
daar zeer groot. Deze organisaties werkten echter weinig tot niet samen en ervoe-
ren elkaars aanwezigheid als concurrentie. Ze wilden geen “klanten” uit hun eigen 

bestand delen met andere welzijnsorganisaties die in de wijk actief waren. Een en-
kele organisatie zag samenwerking bij deelname aan een (volledig gefinancierd) 
project als Drawing her Story eerder als een verzwaring voor de werklast van hun 
medewerkers dan als een mooi aanbod voor de inwoners van hun gemeente. 
In deze gemeente heeft Stichting NIKA Kunstprojecten daarom tot haar spijt het 
project dan ook niet van de grond kunnen krijgen. Gelukkig waren er meer dan 
genoeg gemeentes waar de onderlinge samenwerking op rolletjes liep, maar Stich-
ting NIKA Kunstprojecten geeft graag als aanbeveling aan de gemeentes mee dat 
projecten als deze gebaat zijn bij een goede samenwerking tussen welzijnsorgani-
saties in een gemeente.

10.3 Financiers

Urenverantwoording
Toen Stichting NIKA Kunstprojecten haar projectplan indiende bij mogelijke finan-
ciers van het project, hebben wij van meer dan één financier te horen gekregen dat 
er wel erg veel uren waren ingeroosterd voor de uitvoering van het gehele project. 
Evengoed ontvingen we wel een bijdrage van die financiers, maar dit werd ons wel 
als aandachtspunt meegegeven. 
Van onze kant willen wij de financiers graag laten weten dat wij ons schromelijk heb-
ben vergist in het aantal uren dat we kwijt zouden zijn aan het goed organiseren van 
alles wat Drawing her Story tot een succes heeft gemaakt: de laatste urenbereke-
ningen wijzen uit dat wij circa acht keer zo veel uren hebben besteed aan het pro-
ject als begroot. 
De directie van Stichting NIKA Kunstprojecten heeft die uren kosteloos ingebracht, 
maar wij wijzen de financiers erop dat niet iedere professionele organisatie op deze 
wijze ongelimiteerd en onbetaald uren van opdrachtnemers kan toevoegen. Houdt 
u er bij de beoordeling van projectaanvragen in de toekomst alstublieft rekening 
mee dat met het goed organiseren en het coördineren van alle betrokkenen bij een 
dergelijk veelomvattend project nu eenmaal erg veel tijd en inzet gemoeid is. 
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Stichting NIKA Kunstprojecten heeft met Drawing her Story een totaal aantal men-
sen weten te bereiken van 41.972.

Dit getal is onder te verdelen in de volgende categorieën: 
Deelneemsters: 114
Bezoekers openingen en discussie: 700
Bezoekers tentoonstellingen: 39.458
Bezoekers website: 1.700

11.1 Deelneemsters

Hieronder volgt een lijst van alle deelneemsters. Vrouwen die de workshopserie niet 
hebben afgerond, zijn met een sterretje (*) aangeduid.

Amstelveen (19) 
Anne Ramos (Filipijnen)
Bahareh Hassani (Iran)
Carla Wüst-Cramer (Indonesië)
Connie Bongers (Nederland)
E.A. (Irak) ANONIEM
Efrat Lavor (Israël)
Elly van Woertman (Nederland)
Fatma M. Kadhum (Irak)*
Gerry van Lokhorst (Nederland)
Leyla Ersu (Turkije)
Lucy Lui (China)
Mahabad Faraj (Koerdistan-Irak)
Maliheh Hajakbari (Iran)
Margreet van den Heuvel (Nederland)
Miela Jodha (Hindoestaans)
Mieta Broerse (Nederland)
Mitra Hajighassen (Iran)
Nassrin Savalooni (Iran)*
Petra Kreb (Nederland)
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Amsterdam Oost-Watergraafsmeer (12)
Anita van de Berg (Nederland)
Belen Fernandez (Filippijnen)
Chantal Ho (Suriname)
Hannie van Praag-Bonkink (Nederland)
Ingrid Steinhorst (Duitsland)
Jonalyn Ruck (Filippijnen)
Josien Vogelaar (Nederland)
Malika Sabri (Marokko)
Mary Jane Ruck (Filippijnen)
Therese Aman (Ghana)
Wilma Hartkamp (Nederland)
Yelena Sergeeva (Rusland)

Amsterdam Osdorp (23) 
Ans Trilakie (Suriname)*
Ayse Yuce (Turkije)*
Ayser Durmus (Turkije)* 
Els Dorenbos (Nederland)*
Fatima Killa (Turkije)*
Hatice Yasar (Turkije)
Joke Braber (Nederland)*
Khadija Amrani (Marokko)*
Kivilcim Demirel (Turkije)*
Lize Kanhai (Suriname)
Magda Babb (Paramaribo)*
Mw. A. Kescaf Dönmoz (Turkije)*
Mw. Hartman (Nederland)* 
Mw. S. Bakkaki (Marokko)*
Nadia Y. Felter (Paramaribo) 
Nazmiye Keskin (Turkije)*
Necla Kalan Balta (Turkije)
Saniye Avuclu-Kombe*
Saskia Smit (Nederland)*
Sevda Zabun (Turkije)
Shama Chatterpol (Suriname)
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Zehra Kavakli (Turkije) 
Zoebida Salhi (Marokko)

Bussum (13)
Farhya Malika Jibril Omar (Somalië)*
Habiba Huseen Hasan (Somalië)
Irena Lekic (Nederland)
Johanna de Vries (Nederland)*
Kristina Piotrowska (Polen)
L. (Nederland) ANONIEM
Lieke de Boer (Nederland)
Lily van Klooster (Nederland)
Linda Marsman (Nederland)
Merinda Gasnjoni (Kosovo)
Nourdjahan Zazai (Afghanistan)
Radia el Makhioufi (Marokko)*
Sula Sultanik Sureni Dallakiyan (Azerbaijan)

Den Helder (11)
Annemarie Hoogervorst (Nederland)
Ellis Bethlehem (Nederland)
Elsa Brinkman (Nederland)
Francis Laan (Nederland)
Jeerarat Eggers (Thailand)
Leonie Cools (Nederland)
Lili Hidari (Iran)
Nadeshka la Croes (Curaçao)
Nilusa Pathanathan (Sri Lanka)
Rasila Alageswaran (Sri Lanka)
Sewpatie Karia (Suriname)

Hoofddorp (12) 
Amina Barwari (Irak)*
Bouchra Daoudi (Marokko)
Elaine Veldema (Suriname)
Irma Audenaert (Nederland)

Karima Aourag (Marokko)
Louisa Loukili (Marokko)*
Margriet Smit (Nederlandse Antillen)
Marina Segedzada (Indonesië/Nederland)*
Mw. Boersma (Nederland)*
Ofemia Slot (Nederland) 
Sidiqa Sofizada (Afghanistan)
Soerie Riethorst (Indonesië/Nederland)*

Zaandam (24)
Ans Pieper (Nederland) 
Atike Mutluer (Turkije) 
Aynur Firat (Turkije) 
Aysel Narin (Turkije) 
Cynthia Lisser Chamlal (Suriname/Nederland)
Elizaveta Kouptchinskaia (Rusland)
Faieza Jebraiel (Irak) 
Gulmakai Arachid (Afghanistan)
Itique Faverus (Suriname)
Jenneke Scharten (Nederland) 
Majda Gibrael (Irak) 
Maria Cimadevilla (Spanje) 
Mariama Bouchlarhem (Marokko) 
Marianne Cammenga (Nederlands)*
Martha Willems (Nederlands)*
Mary ‘n Kuek (Sudan)
Rabia Arrais (Marokko) 
Rachel Roselaar (Nederland) 
Ria Dekker (Nederland)
Samara Al Rikabi (Irak) 
Seli Samay (Papoea)
Tiny Lust-Cox (Nederland) 
Yildiz Uysal (Turkije) 
Zouhra Agoula-Ait Ali (Marokko) 
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Amsterdam Slotervaart - Bouwkeet Stedelijk Museum (14)
Geen namenlijst beschikbaar

11.2 Bezoekersaantallen openingen en discussies 

Totaal: ca. 700 bezoekers

Amstelveen: ca. 100
Amsterdam Osdorp: ca. 25
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer: ca. 35
Bussum (opening): ca. 400
Bussum (discussie): ca. 30
Den Helder: ca. 35
Hoofddorp: ca. 25
Zaandam: ca. 50

Deelneemster Ans Pieper: "Wat ik erg grappig vind, een tijdje geleden 
raakte ik bij de bushalte aan de praat met een vrouw. Ze heette Mary 
en kwam uit Soedan. Ze woonde in de flat achter mij, maar we hadden 
elkaar nog nooit gezien. Tot mijn verrassing ontmoette ik haar een week 
later bij Drawing her Story. We hebben toen samen onze buurt gete-
kend."

11.3 Bezoekersaantallen tentoonstellingen

Totaal: circa 39.458 bezoekers

Alle tentoonstellingen zijn op publiek toegankelijk locaties gehouden, zoals bibliothe-
ken en gemeentehuizen. Deze locaties hebben een standaard publieksbereik, waar-
door vele passanten van de expositie hebben kunnen genieten. Hierdoor is het 
echter wel lastig om precieze aantallen te kunnen vermelden van de bezoekers die 
speciaal voor de expositie van Drawing her Story kwamen. De aantallen hieronder 
zijn dan ook gebaseerd op een schatting van het aantal bezoekers die door de 
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Zaandam
De Bieb voor de Zaanstreek: 18.967
Gemeentehuis Zaanstad: 2.100
Wijkcentrum De Zeskanter*: 500
Congres Heiloo: 166

11.4 Bezoekersaantallen website en persbereik

Vanaf het moment van oprichting begin 2009 tot het moment van schrijven (sep-
tember 2009) heeft de site ca. 1.700 bezoekers getrokken. 
Drawing her Story heeft circa dertig vermeldingen in de geschreven pers gehad, is 
vijf keer op de radio geweest en wordt op talloze websites genoemd.

verschillende expositielocaties is gemaakt ten tijde van de expositie. De bezoekers 
kwamen in veel gevallen niet exclusief voor de expositie.
Bij de locaties die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd heeft Stichting NIKA Kunst-
projecten een schatting gemaakt van het aantal bezoekers. Alle overige bezoekers-
aantallen zijn ons door de locaties verstrekt.

Amstelveen 
Wijkcentrum De Bolder: 200
Zorgcentrum Nieuw Vredeveld*: 1.000
Sociale Verzekerings Bank*: 800

Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterpark*: 500
Stadsdeelhuis Oost-Watergraafsmeer: 1.000
Buurtcentrum Oosterpark*: 1.000

Amsterdam Osdorp 
Stadsdeelkantoor Osdorp: 75 
(bezoekers speciaal voor de expositie)
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Osdorp: 300  
Vrouw & Vaart: 1.500 

Bussum
Gemeentehuis: 1.000
Wijkontmoetingscentrum Palmpit*: 500
Wijzer*: 500

Den Helder 
Gemeentehuis*: 1.000
Triade: 1.500
Openbare Bibliotheek: 150

Hoofddorp 
Meerwaarde: 550
Het P-Punt: 150
Openbare Bibliotheek: 6.000
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Hoofdstuk 12 
Uitvoering en 
praktijk

12.1 Samenwerking met de welzijnsorganisaties

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft in iedere gemeente waar Drawing her Story 
uitgevoerd is, samenwerking gezocht met diverse welzijnsorganisaties. Deze sa-
menwerking was belangrijk, de welzijnsorganisaties zijn immers de ogen en oren 
van de buurt. Deze organisaties ondersteunden Stichting NIKA Kunstprojecten bij 
het werven van deelneemsters voor Drawing her Story. Ook de ruimte waarin de 
workshops werden gegeven en opslagruimte voor de tekeningen en tekenmateria-
len gedurende de looptijd van de workshop werden door de partnerorganisaties 
verzorgd. Daarbij waren de meeste organisaties zo gastvrij om de deelneemsters en 
de docente koffie en thee aan te bieden tijdens de workshops. 
Alle welzijnsorganisaties waarmee Stichting NIKA Kunstprojecten heeft samenge-
werkt, hebben daarnaast ruimte beschikbaar gesteld voor de reizende expositie. 
De samenwerking met deze organisaties verliep op zeer directe wijze. De organisa-
ties waren over het algemeen niet erg groot of zaten zo helder in elkaar dat vragen 
snel beantwoord konden worden, problemen snel werden opgelost en beslissingen 
snel werden genomen. 

12.2 Werving van de deelneemsters

Het werven van de deelneemsters is een hoofdstuk apart waard. Vooraf had Stich-
ting NIKA Kunstprojecten zich ten doel gesteld om maximaal twintig vrouwen per 
workshop te werven (meer zou voor de docent onoverzichtelijk worden), waarbij er 
een 50-50 verdeling Nederlands – niet-Nederlands gehanteerd zou worden. 
Het behalen van beide doelstellingen bleek nogal wat voeten in de aarde te hebben. 
In de eerste plaats bleek een 50-50-verdeling allochtoon-autochtoon in de praktijk erg 
dwingend. Mocht een vrouw niet meer meedoen wanneer haar ‘categorie’ al was 
gevuld, terwijl er eigenlijk nog wel plaats was voor meer deelneemsters? Stichting 
NIKA Kunstprojecten heeft deze doelstelling al snel verruild voor het meer werkbare 
doel: een evenredige verdeling van verschillende culturen. Zolang er maar óók Neder-
landse vrouwen aanwezig waren en er niet één cultuur oververtegenwoordigd was, 
vonden wij de mogelijkheid voor culturele integratie voldoende aanwezig. Zo werd 
iedereen benoemd naar haar cultuur, en niet naar haar wel of niet Nederlands-zijn. 
De andere doelstelling – maximaal twintig vrouwen per workshop – bleek ook een 
lastige. Waar in de ene gemeente de deelneemsters zich in grote getale aanmeld-
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deelneemsters terechtgekomen. Echter, een krantenartikel of radio-interview alleen 
trok de potentiële deelneemsters nog niet over de streep, daarna moesten ze nog 
persoonlijk worden benaderd. Eén van de vrouwen vertelde dat ze naar een radio-
interview had geluisterd, een stuk in de krant had gelezen over Drawing her Story 
en er een brief over in de bus had ontvangen, maar pas toen ze in de bibliotheek 
persoonlijk werd gevraagd heeft ze zich daadwerkelijk aangemeld.
Stichting NIKA Kunstprojecten drukte flyers en posters ter aankondiging van de 
workshops. Deze werden via de partnerorganisaties verspreid. Achteraf bezien is de 
keuze om hierop geen afbeelding te plaatsen (omdat het project nog niet begonnen 
was, waren er geen afbeeldingen voorhanden) geen goede geweest. Van een van 
de partnerorganisaties kregen we toen de workshops al bezig waren de opmerking 
dat de posters te weinig uitnodigend waren. We hebben toen nieuwe posters ont-
worpen, maar waren al zo ver met de lessen gevorderd dat hier weinig respons op 
is gekomen. Wat wel succesvol was, was het laten ophangen van grote posters 
met weinig tekst en verspreiden van kleine flyers met een uitgebreidere uitleg over 
het project en de workshop. (zie bijlage)

Overig aanbod van integratieactiviteiten 
Vooral in de Amsterdamse stadsdelen merkten we dat het aanbod van activiteiten 
voor deze doelgroep enorm is. Waar wij trots aan potentiële samenwerkingspart-
ners vertelden dat deze workshop “geheel gratis” was voor de deelneemsters, kre-
gen we hier en daar als verbaasde reactie terug: “Natuurlijk is het gratis, dit wordt 
toch zeker gesubsidieerd!” In gemeentes waar minder activiteiten voor de doel-
groep werden georganiseerd, liepen de workshops dan ook aanzienlijk sneller vol. 

Mogelijkheid voor vrouwen om deel te nemen
Dagdeel: de workshops vonden overdag plaats en namen één dagdeel – de och-
tend –in beslag. Dit was onder schooltijd, zodat moeder eenvoudig mee konden 
doen. Aangezien dit een doordeweekse dag betrof was het gevolg dat werkende 
vrouwen niet mee konden doen aan de workshop. Voor een aantal vrouwen viel de 
workshop samen met een andere activiteit. Vooral voor de deelname van de Neder-
landse vrouwen had dit tot gevolg dat de groep deelneemsters onder de zestig jaar 
gering was en er een relatief groot deel senioren aan de workshops deelnam.
Kinderopvang: in de meeste gemeentes konden we gratis of zeer goedkoop kinder-
opvang aan de vrouwen aanbieden, maar dat was niet overal mogelijk. Ook dit 
vormde een drempel voor moeders van zeer jonge kinderen om deel te nemen. 

den, moesten we in andere gemeentes constateren dat de vrouwen lastig te berei-
ken waren. Uiteindelijk heeft Stichting NIKA Kunstprojecten Fusina Verloop inge-
schakeld om in Openbare Bibliotheken in de gemeentes waar de aanmeldingen 
achterbleven actief deelneemsters te werven. Ook heeft Stichting NIKA Kunstpro-
jecten nieuwe partnerorganisaties, zoals Stichting Vluchtelingenwerk, benaderd 
voor deelneemsters. Deze gezamenlijke inspanningen, gecombineerd met de wer-
ving vanuit de welzijnsorganisaties, leverden uiteindelijk in iedere gemeente een 
voldoende aantal deelneemsters op om de workshops te kunnen starten. 

Waarom was het nu in de ene gemeente zo lastig om deelneemsters te werven en 
liep de werving in de andere gemeente van een leien dakje? Stichting NIKA Kunst-
projecten ziet hier verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen en zet die hier-
onder als leerpunten uiteen.

Deelneemster Soeri Kaskandar-Riethorst: "Ik ga ook elke keer met ple-
zier naar de workshop. Ik heb van alles meegemaakt, waardoor het leek 
alsof het creatieve in mij was doodgegaan, maar door deze tekenworkshop 
ben ik weer helemaal tot bloei gekomen. Er is nog veel te doen: schilders-
linnen en verf halen, ik wil nog zo veel schilderen en tekenen. Uiteindelijk 
wil ik terug gaan naar Suriname om daar met schilderen mijn kostje te 
verdienen. In ieder geval zijn mijn dromen terug. Terug van ingedut."

Wervingsmethoden
Het is van belang de deelneemsters zo één-op-één mogelijk te werven. Veel poten-
tiële deelneemsters hebben nog vragen en angsten (“Ik kan niet tekenen” was een 
veelgehoord argument om niet deel te willen nemen) die in een één-op-ééngesprek 
kunnen worden weggenomen. 
Enkele welzijnsorganisaties hebben uitgebreide mailingen verzonden aan hun 
klantenkring, soms wel duizend brieven, met een resultaat dat verwaarloosbaar 
was. Nog afgezien van het gegeven dat een deel van onze doelgroep de  
Nederlandse taal wellicht niet voldoende machtig is om een dergelijke uitnodi-
ging per post voldoende te kunnen begrijpen, belanden dit soort mailingen vrij 
gemakkelijk ongelezen bij het oud papier. 
In de pers is ruimschoots aandacht besteed aan het project en dit is ook bij de 
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Druk van familie: hoewel we stiekem van te voren hadden gehoopt dat dit allemaal 
wel mee zou vallen, is gebleken dat veel allochtone vrouwen niet aan de workshop 
mee konden doen, omdat zij na een aantal keer niet meer mochten komen van hun 
man of familie. In enkele gemeentes heeft dit ook veel tussentijdse uitval veroor-
zaakt, wanneer de echtgenoot in kwestie de deelname van hun vrouw in eerste 
instantie wel goed hadden gevonden, maar bij nader inzien toch bezwaar maakte. 

Tijdens het bespreken van de tekeningen kwam er een verschrikkelijk 
verhaal naar voren over een deelneemster die jarenlang werd mishan-
deld door haar, inmiddels, ex-man. Ik zat met kippenvel en een brok in 
mijn keel naar haar verhaal te luisteren. Tijdens haar verhaal kwam een 
andere deelneemster binnen. “Sorry dat ik wat laat ben vandaag, maar 
ik moest langs de politie, omdat mijn oudste zoon is ontvoerd door mijn 
ex.” Ik viel zowat van mijn stoel van schrik, maar zij bleef er zelf heel 
rustig onder, net als de andere deelneemsters. “Och hè bah, wat verve-
lend zeg”, reageerden ze. Ze leefden met haar mee, maar waren van dit 
soort verhalen duidelijk niet heel erg onder de indruk. Iedereen bleef 
heel nuchter en had er gewoon een mening over. 
Toen ik na afloop van de les vroeg wie wilde helpen met het verspreiden 
van posters en flyers voor de expositieopening wilde iedereen dat, zelfs 
de dame met de ontvoerde zoon. Ze vertelde me dat ze het erg naar 
haar zin had bij de Drawing her Story-workshop en dat ze gewoon bleef 
meedoen. Dat vond ik erg goed van haar, want het is natuurlijk meer 
dan begrijpelijk dat als je zo’n leven leidt, je niet elke week tijd hebt om 
naar een tekenworkshop te gaan. Sterker nog, je moet toch wel ontzet-
tend sterk in je schoenen staan wil je onder deze omstandigheden 
gewoon doorgaan met je normale, alledaagse leven.

Bereikbaarheid doelgroep
De doelgroep allochtone vrouwen is per definitie lastig te bereiken. Alle partnerorga-
nisaties hebben daarom ook alles op alles gezet om deze vrouwen te werven en dat 
is uiteindelijk goed gelukt. Wellicht hebben we ons wat te weinig op de Nederlandse 
groep gericht en het aantal aanmeldingen van Nederlandse vrouwen bleef daarom 
soms wat lager dan verwacht.
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12.4 Workshops

Voor aanvang van de workshops had Stichting NIKA Kunstprojecten een algemene, 
thematische, indeling gemaakt van de inhoud van de tien lessen. Hiervan maakte 
Stichting NIKA Kunstprojecten een handleiding voor de docenten, waarin nogmaals 
de intentie en doelstelling van het project aan de orde werden gesteld en waarin 
alvast mogelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen werden behandeld. 
Aan de hand van deze handleiding kon vervolgens iedere docente zelf bepalen hoe 
een les er uiteindelijk uit kwam te zien. Dat was per gemeente verschillend: de aan-
wezige vrouwen en de docenten hadden in iedere gemeente een andere groepsdy-
namiek. 
Wat overal gelijk was, was dat de vrouwen iedere les aan de hand van steeds een 
nieuw thema (in tweetallen en klassikaal) over hun leven vertelden. Die gesprekken 
namen soms veel tijd in beslag, soms weinig, afhankelijk van de diepgang van het 
onderwerp. De behandelde thema’s zijn: jeugd, eten, migratie, vroeger, onze buurt, 
ouders en kinderen, vooroordelen, typisch aan haar cultuur en vrouwzijn. De verha-
len werden vervolgens door de vrouwen getekend. Het moge duidelijk zijn: de vrou-
wen tekenden steeds het verhaal van de ander, niet hun eigen verhaal. 
De gebruikte tekenmethodes zijn zeer uiteenlopend: houtskool, inkt, potlood, pas-
telkrijt, tekenen op krantenpagina’s. Alle technieken zijn zo ingezet dat de tekening 
in één les klaar kon zijn. Meestal werden er binnen een les zelfs meerdere tekenin-
gen gemaakt. 

Behalve om te tekenen, vertellen en luisteren waren de workshops ook een plaats 
om emoties te voelen, te delen en ontdekkingen te doen. Doordat de vrouwen zich 
open konden stellen voor elkaar in de veilige omgeving van hun besloten klas en 
elkaars nabijheid, kwamen vele moeilijke onderwerpen op tafel en konden de vrou-
wen elkaar troosten, helpen en begrijpen. Dit heeft de band tussen de vrouwen zeer 
sterk gemaakt en vele deelneemsters zijn elkaar na de workshops blijven zien, in 
sommige gemeentes groepsgewijs, in sommige gemeentes één-op-één. 

Tijdens de derde les ging het tekenen al ontzettend soepel. Niemand 
was meer bang voor het papier en een deelneemster had zelfs binnen 
twee minuten een tekening op het papier gezet. Die oefening in snelte-
kenen de vorige les was dus aangekomen! Ik ben toen tekentechnische 

12.3 Werving van en samenwerking met de docenten

Dat de docenten van het grootste belang waren voor het welslagen van Drawing 
her Story was duidelijk. Stichting NIKA Kunstprojecten heeft dan ook veel tijd en 
moeite gestopt in de werving en selectie van de perfecte docenten. 
Dit hebben we gedaan door een zeer concrete, duidelijke vacature uit te schrijven, 
waarin we precies omschreven naar wie we op zoek waren en wat deze persoon 
moest kunnen. Die vacature is geplaatst op internet (onze eigen website www.
stichtingnika.nl, cultuurnet.nl, freelance.nl, hyves.nl) en verspreid onder ons netwerk. 
Voor iedere gemeente waar we Drawing her Story hebben uitgevoerd hebben we 
apart een docente geworven, alleen de gemeentes Amstelveen en Amsterdam 
Oost-Watergraafsmeer zijn door dezelfde docente uitgevoerd. 
Stichting NIKA Kunstprojecten prijst zich gelukkig met de docenten die we uiteinde-
lijk voor de workshops hebben kunnen aannemen. Het waren vrouwen die zich niet 
alleen bewezen hadden als beeldend kunstenaar en tekendocent, velen gaven al 
jarenlang les, maar die zich ook erg betrokken toonden bij de organisatie van Dra-
wing her Story. De band die zij hebben opgebouwd met de deelneemsters was 
vaak heel hecht en persoonlijk en ook van de deelneemsters hoorden wij: de do-
centen máákten de workshops. 

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft op freelancebasis met de docenten samenge-
werkt. Alle docenten beschikten over een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie van de Belas-
tingdienst) en werden door ons voor deze opdracht van tien weken aangetrokken. 

Vanaf het begin heeft Stichting NIKA Kunstprojecten erop aangestuurd dat de do-
centen aan elkaar verslag uitbrachten hoe hun lessen waren verlopen. Op die ma-
nier konden zij van elkaar leren, elkaar inspireren en helpen, en kon Stichting NIKA 
Kunstprojecten eenvoudig meekijken wat er allemaal in de lessen voorviel. Stichting 
NIKA Kunstprojecten is ook bij alle workshops ten minste één keer, maar meestal 
vaker, langsgekomen om persoonlijk te ervaren hoe de lessen verliepen. 

Artistiek leider van Stichting NIKA Kunstprojecten Karin Janssen, tevens beeldend 
kunstenaar, was docente van de workshops in Zaandam en invalster als andere 
docenten onverhoopt uitvielen. Op deze wijze heeft Stichting NIKA Kunstprojecten 
van heel dichtbij mee kunnen maken wat voor effect het project op de deelneem-
sters heeft gehad.
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adviezen gaan uitdelen die er vooral op neerkwamen de tijd te nemen 
voor je vormen en lijnen en aandacht in je werk te stoppen. 
Er werden weer heel leuke creatieve oplossingen gevonden. Zo had 
Rachel het recept getekend van de Gul Börek die Aynur had meegeno-
men. De geitenkaas had ze getekend door een driehoekje wit in te kleu-
ren, wat een heel subtiel kleurverschil gaf op het crèmekleurige papier. 
Daarop had ze een heel klein grappig geitje getekend. Daar hebben we 
met z’n allen hartelijk om zitten lachen. Maryama had getekend hoe ze 
zittend op de bank telefonisch haar tekengenootje om het recept vroeg 
van een appeltaart. Een leuke vrije manier om met een opdracht om te 
gaan. 

Groepsdynamiek bij verschillende groepsgroottes
Ervaring heeft aangetoond dat een groep van meer dan twintig vrouwen de grootste 
kans heeft een grote groep te blijven. Er zijn elke les wel een aantal vrouwen afwe-
zig (meestal door zieke kinderen of doktersbezoeken) en met een groep van deze 
grootte heeft dat geen negatief effect. 
De maximale groepsgrootte voor een docent is zesentwintig vrouwen. Op die ma-
nier kan de hele groep voldoende aandacht krijgen. Bij kleine groepen van minder 
dan tien deelneemsters hebben wij geconstateerd dat er sneller aanleidingen zijn 
voor de deelneemsters om niet te komen. Daarnaast hebben we gemerkt dat het 
makkelijker is om intiemer met iemand te praten wanneer er om je heen veel andere 
koppels in groepjes aan het praten zijn. 
De aard van de lessen is zodoende erg afhankelijk van het aantal deelneemsters. Bij 
een kleine groep werden de gesprekken eerder groepsgewijs gevoerd dan in tweetal-
len en bekleedde de docente een spilfunctie als gespreksleider. Daar waar de groe-
pen groter waren en de docent eerder een ondersteunende functie had, werden er 
diepe en intieme tweegesprekken gevoerd. De vrouwen functioneerden zelfstandiger 
in deze groepen en de docente had een aanmoedigende en coördinerende rol. 
Na afloop van de workshops, wanneer de docent niet meer als bindende factor 
aanwezig was, bleken veel deelneemsters zelf de groep in stand te willen houden. 
In de gemeentes waar wij met grote groepen hebben gewerkt, zien we dat er nog 
steeds wekelijkse bijeenkomsten worden georganiseerd door de deelneemsters 
zelf, waarbij over het algemeen ook getekend wordt. Daar waar de groepen kleiner 
waren, is het meer een vriendinnenclub geworden die weleens samen uit eten gaat. 
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Aangezien het hier redelijk extraverte vrouwen betrof, had dit een positief effect op 
de rest van de groep. 

Bij een van de kleinere partnerorganisaties was de projectcoördinator erg 
betrokken bij de workshops. Ze kende veel van de deelneemsters en wist 
goed welke problemen er speelden. Ze heeft op een bepaald moment 
aan een paar vrouwen, die regelmatig naar het ziekenhuis moesten en 
daardoor lessen misten, uitgelegd dat als een doktersassistente vraagt of 
je op een bepaald tijdstip langs kan komen, je dan best kan zeggen dat 
dat niet uitkomt. Dan kan je ook vragen of een andere dag mogelijk is. Dit 
was in de cultuur van de betreffende deelneemsters niet vanzelfspre-
kend, een dokter was voor hen een autoritaire figuur. Maar de deelneem-
sters hebben dit advies opgevolgd en ze waren daarna bij alle lessen 
aanwezig. Naast het feit dat dit voor de groepsdynamiek erg goed was, 
was het ook voor de deelneemsters zelf een verademing dat ze niet 
steeds hun leven om hun doktersbezoeken hoefden te plannen. 

12.5 Reizende exposities

Stichting NIKA Kunstprojecten heeft in iedere gemeente de tekeningen die in de 
workshops gemaakt zijn, tentoongesteld. Dit om twee redenen: 
-  de buurt waar Drawing her Story plaatsvond en waar de deelneemsters dus van-

daan kwamen, in contact te brengen met hun buurvrouwen en levensverhalen; 
-  de deelneemsters aan Drawing her Story in de gelegenheid te stellen meer te 

doen met de vruchten van hun arbeid. De tentoonstellingen, de openingen (vaak 
door wethouders), de catalogi en de documentaire droegen met elkaar bij tot een 
groot gevoel van trots op de eigen prestatie. En niet onterecht: in de catalogi die 
online op www.stichtingnika.nl te zien zijn, kunt u bekijken welke bijzondere wer-
ken en verhalen er in de workshops tot stand zijn gekomen. 

De expositie werd een reizende expositie, om zo veel mogelijk buurtbewoners te 
kunnen bereiken. Stichting NIKA Kunstprojecten exposeerde steeds in laagdrempe-
lige, openbare en gratis toegankelijke gebouwen: bibliotheken, gemeentehuizen, 
wijkcentra en zelfs één keer in een woonzorgcentrum. 

Om tussentijdse afvallers te voorkomen hebben alle docenten vanaf het begin be-
nadrukt dat de aanwezigheid van de deelneemsters van groot belang is voor het 
slagen van het project. Alle deelneemsters kregen het verzoek zich vooraf af te 
melden indien ze onverhoopt niet aanwezig konden zijn en bij wegblijven zonder 
bericht belde de docent de vrouwen in kwestie op. 
Elke groep bleek een “harde kern” te hebben van deelneemsters die elke les aan-
wezig waren. Deze harde kern belde zelf ook vaak hun mededeelneemsters op om 
te zorgen dat zij de lessen niet vergaten of om ze een lift aan te bieden naar de 
expositieopeningen.

Net voor de les was Faisa naar me toe gekomen en had me heel serieus 
gezegd: “Ik wil even onder vier ogen met je praten.” Ik schrok een 
beetje en bedacht meteen allemaal erge dingen die ze misschien zou 
willen bespreken, maar toen haalde ze een grote doos bonbons uit haar 
tas en begon te glunderen. Seli was jarig en ze wilde straks chocola 
gaan uitdelen! Of dat goed was. “Maar natuurlijk is dat goed!” zei ik 
enthousiast. Dus tijdens de pauze hebben we gezongen voor Seli en 
samen chocola gegeten. Het is zo fijn dat ze dit soort dingen voor 
elkaar doen.

Voorlichting voorafgaand aan de eerste les
Stichting NIKA Kunstprojecten heeft voor elke lessenserie een voorlichtingsochtend 
of -middag georganiseerd. Daar waar de voorlichting werd gedaan door de docent 
van de workshop bleek het rendement het hoogst. Veel vrouwen kwamen niet al-
leen naar de voorlichting om te horen waar Drawing her Story over zou gaan, maar 
ook om de groep te zien. Met de docent erbij gaf dat meteen een volledig plaatje. 
Ook het geven van de voorlichting in de ruimte waar de workshop ging plaatsvinden 
zorgde voor een gevoel van vertrouwen en maakte de uiteindelijke drempel om mee 
te doen lager. Daarnaast bleek het goed te werken, wanneer de persoon die de 
deelneemsters had geworven ook bij de voorlichting aanwezig was. Zo zag ieder-
een minstens één bekend gezicht. In een gemeente hebben een aantal “contact-
vrouwen” (buurtbewoners die als vrijwilliger contact hebben met andere buurtbewo-
ners en die de vrouwen hadden geworven) zelf ook meegedaan aan de workshop. 
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In totaal zijn er eenentwintig exposities georganiseerd bij Drawing her Story: drie per 
gemeente. Daarnaast heeft Stichting NIKA Kunstprojecten nog op twee uitzonder-
lijke locaties mogen exposeren: 
- In de Bouwkeet van het Stedelijk Museum Amsterdam: een rondreizende keet die 

de eigentijdse kunst de wijken van Amsterdam inbrengt. Hier hebben we ook de 
workshop (eenmalig) gegeven. 

- In de Sint Willibrordkapel in Heiloo, op een congres van Programma Lokale Ver-
sterking over “De Kunst van het Participeren”. Een selectie tekeningen is daar 
tentoongesteld en we hebben een presentatie gegeven over het project.

Communicatie en bezoekers
Stichting NIKA Kunstprojecten verzond voorafgaand aan iedere expositiereeks en 
opening een persbericht aan de lokale pers. Er is ruim voldoende aandacht aan 
Drawing her Story geschonken en op iedere opening waren ten minste één of twee 
vertegenwoordigers van de pers aanwezig. 
Daarnaast benaderde Stichting NIKA Kunstprojecten het publiek voor de exposities 
met behulp van professioneel vormgegeven posters en flyers (zie bijlage). Deze 
werden verspreid door Stichting NIKA Kunstprojecten en de partnerorganisaties. De 
exposities werden goed bezocht, wat ook samenhangt met het gegeven dat Stich-
ting NIKA Kunstprojecten steeds exposeerde op locaties die een maatschappelijke 
functie vervulden. 

12.6 Openingen van de exposities

In iedere gemeente organiseerde Stichting NIKA Kunstprojecten één officiële ope-
ning bij de reizende expositie. Dat was meestal de eerste dag van exposeren op de 
eerste locatie. In Amsterdam Oost-Watergraafsmeer organiseerde Stichting NIKA 
Kunstprojecten een groot eindfeest voor alle betrokkenen die in de loop van het 
project hun steentje hadden bijgedragen, als afsluiting van de Drawing her Story-
reeks. 

De openingen werden waar mogelijk steeds verricht door beleidsmakers uit het 
werkveld, zoals wethouders van Kunst & Cultuur of van Sociale Zaken. De burge-
meester van Amstelveen en de burgemeester van Den Helder zijn beiden op de 
opening in hun gemeente gekomen. 
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dien beschikte over het charisma en de kunde om, ook bij een gevoelig onderwerp, 
de discussie in goede banen te leiden, iedereen evenveel spreektijd toe te kennen, 
de discussie levendig te houden et cetera. Het is niet altijd gelukt om iemand van 
buiten NIKA te vinden die hiervoor aan onze standaarden voldeed en ook nog be-
reid was tegen de vergoeding van een boekenbon deze taak op zich te nemen. 
Daarom is de discussie een aantal maal door NIKA zelf geleid.

De volgende discussieleiders hebben zich voor ons ingezet: 
Amstelveen: Schrijfster Nanny de Vries
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer: n.v.t.
Amsterdam Osdorp: NIKA
Bussum: Gemeentesecretaris Marjolein Plantinga
Den Helder: NIKA
Hoofddorp: NIKA
Zaandam: Raadslid Songül Mutluer

De discussie vond plaats aan de hand van stellingen. Hieronder staan de vijf stelling 
die het meest zijn gebruikt, maar de discussieleider had de vrijheid om er een eigen 
draai aan te geven.

Voorbeelden van stellingen tijdens de discussies:
-  Ik vind het moeilijk om vrienden te maken in <gemeente/stadsdeel>.
- De Nederlandse samenleving is behulpzaam voor nieuwe Nederlan-

ders.
- Integratie begint bij de vrouw. 
- De bij de integratie betrokken instanties begrijpen niet altijd de 

behoeften van de nieuwe Nederlanders en spelen hier niet altijd goed 
op in. 

- Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn/haar leven.

Ook werd er voorafgaand aan de discussie door vrijwel alle discussieleiders even 
een moment aandacht gegeven aan de deelneemsters en wat zij in de workshops 
hadden ervaren door een kort interview met de vrouwen te houden. 

Amstelveen: Wethouder Frans Hellendal
Bussum: Dagvoorzitter Ati Dijckmeester
Den Helder: Wethouder Linda Rose Smit
Zaandam: Wethouder Corrie Noom
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer: Raadslid Stan Polman
In Amsterdam Osdorp en in Hoofddorp is de opening door NIKA verricht.

De feestelijke afsluiting in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
Op 27 augustus 2009 vond in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer in het buurtcen-
trum Oosterpark van Dynamo de feestelijke afsluiting plaats van het hele Drawing 
her Story-project. Alle betrokkenen bij Drawing her Story waren uitgenodigd en het 
was leuk om te zien dat er naast de deelneemsters uit Oost-Watergraafsmeer ook 
deelneemsters en partnerorganisaties uit andere gemeentes aanwezig waren. Een 
duidelijk teken van betrokkenheid bij het project. Naast deze bezoekers waren er 
ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden bij. 

Om Drawing her Story op feestelijke en gepaste wijze af te sluiten, had NIKA een 
groot Drawing her Story-kunstwerk gecreëerd met alle aanwezigen. Het kunstwerk, 
gemaakt op de traditionele Drawing her Story-manier (alle deelnemers kozen een 
tekenpartner uit die zij niet kenden en samen tekenden zij elkaars verhaal) is na 
voltooiing onder de deelnemers verloot.

12.7 Discussies

Stichting NIKA Kunstprojecten wilde graag gebruikmaken van alle kennis en ervaring 
van de deelneemsters over hoe moeilijk of gemakkelijk het was om in Nederland – en 
dan in het bijzonder in hun eigen buurt – te integreren. Hiertoe hebben wij in iedere 
gemeente een openbare discussie georganiseerd. Die hebben we steeds op de dag 
van de opening van de expositie gepland, om zodoende zo veel mogelijk mensen bij-
een te hebben om mee te discussiëren. Alleen in Bussum is de discussie op een aparte 
dag gehouden. In Amsterdam Oost-Watergraafsmeer is in verband met de feestelijke 
afsluiting geen discussie georganiseerd, maar een grote gezamenlijke tekenworkshop.

De discussies werden voorgezeten door een discussieleider. Wij zochten steeds 
een discussieleider die bereid was zich goed in te lezen in de materie en die boven-
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De uitkomsten van de discussies waren zeer divers. Waar in de ene gemeente de 
deelnemers en deelneemsters (de discussies waren zowel voor mannen als voor 
vrouwen toegankelijk) klaagden over gebrek aan buurtgevoel en moeilijkheden bij 
het leren kennen van nieuwe mensen, waren andere gemeentes een toppunt van 
saamhorigheid. 
Het was opvallend dat vooral in de buurten die als probleemwijk zijn bestempeld 
men heel erg voor de buurt opkwam en beargumenteerde dat deze erg gezellig 
was. In de gemeentes die als welvarender worden beschouwd vond men het bedui-
dend minder eenvoudig om contact te leggen.
Erg leuk om te merken was dat de mannen die bij de discussies aanwezig waren 
net zo hard meededen en meedachten over eventuele oplossingen voor problemen 
die gesignaleerd werden als de vrouwen. In een van de gemeentes is de wens om 
toch vooral ook eens een “mannencentrum” op te richten meegegeven aan de 
enthousiaste wethouder. 

12.8 Lijst van exposities, openingen en discussies

Amstelveen 
- Opening en discussie donderdag 7 mei   

Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 
- donderdag 7 mei t/m vrijdag 5 juni 

Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 
- maandag 15 t/m vrijdag 26 juni 

Zorgcentrum Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428 
- maandag 6 t/m vrijdag 24 juli 

Sociale Verzekerings Bank, Van Heuven Goedhartlaan 1

Amsterdam Oost-Watergraafsmeer 
- maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus  

Openbare Bibliotheek Amsterdam Oosterpark, Eerste Oosterparkstraat 236  
- maandag 10 augustus t/m vrijdag 21 augustus  

Stadsdeelhuis Oost-Watergraafsmeer, Oranje-Vrijstaatplein 2 
- feestelijke afsluiting donderdag 27 augustus 

Buurtcentrum Oosterpark, Derde Oosterparkstraat 159
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- maandag 20 april t/m donderdag 30 april  
Meerwaarde, Dokter van Dorstenstraat 1  

- vrijdag 1 mei t/m woensdag 3 juni 
Het P-Punt, Graan voor Visch 14301

- donderdag 4 juni t/m vrijdag 26 juni 
Openbare Bibliotheek, Binnenweg 20 

Zaandam
- Opening en discussie vrijdag 8 mei  

De Bieb voor de Zaanstreek, Westzijde 170 A 
- Vrijdag 8 mei t/m vrijdag 29 mei 

De Bieb voor de Zaanstreek, Westzijde 170 A 
- Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 19 juni 

Gemeentehuis Zaanstad, Bannehof 1 
- Maandag 22 juni t/m vrijdag 3 juli 

Wijkcentrum De Zeskanter, Langeweide 146 
  

12.9 Catalogi en documentaire

In iedere gemeente waar de workshop is uitgevoerd, is door Stichting NIKA Kunst-
projecten een mooi vormgegeven catalogus gemaakt, met daarin een selectie van 
de tekeningen en verhalen van de deelneemsters afgedrukt in kleur. Ook heeft 
Stichting NIKA Kunstprojecten enkele professionele fotografen gevraagd foto’s te 
maken op alle workshoplocaties en heeft een copywriter een inleidende tekst ge-
schreven bij de catalogus. Alle deelneemsters hebben zelf een tekst geschreven 
over hun tekeningen en hun ervaringen tijdens de workshop.

Een bijzondere toevoeging, zowel voor de deelneemsters als voor de partnerorgani-
saties, die allemaal ook een catalogus ontvingen, vormde de documentaire die over 
Drawing her Story is gemaakt. Op deze acht minuten durende film is goed te zien 
wat er in de lessen gebeurde, hoe de vrouwen met elkaar omgingen en hoe zij 
samen tekenden. Een professionele voice-over vertelt over de achtergronden van 
Drawing her Story en de doelstellingen. 

- maandag 24 augustus t/m vrijdag 4 september 
Buurtcentrum Oosterpark, Derde Oosterparkstraat 159

Amsterdam Osdorp 
- Opening en discussie maandag 11 mei 

Stadsdeelkantoor Osdorp, Osdorpplein 1000 
- maandag 11 mei t/m maandag 25 mei 

Stadsdeelkantoor Osdorp, Osdorpplein 1000 
- donderdag 28 mei t/m vrijdag 12 juni 

Openbare Bibliotheek Amsterdam Osdorp, Osdorpplein 16 
- dinsdag 16 juni t/m woensdag 1 juli 

Vrouw & Vaart, President Allendelaan 733 

Bussum
- Opening zaterdag 7 maart  

Gemeentehuis, Brinklaan 35 
- zaterdag 7 maart t/m vrijdag 10 april 

Gemeentehuis, Brinklaan 35 
- Discussie woensdag 13 mei  

Gemeentehuis, Brinklaan 35 
- zaterdag 16 mei t/m vrijdag 29 mei   

Wijkontmoetingscentrum Palmpit, Koekoeklaan 3 
- vrijdag 29mei t/m vrijdag 19 juni   

Wijzer, Landstraat 80 

Den Helder 
- Opening en discussie donderdag 18 juni 

Gemeentehuis, Drs. F. Bijlweg 2  
- maandag 22 t/m vrijdag 26 juni  

Triade, Middenweg 2 
- dinsdag 30 juni t/m zaterdag 4 juli 

Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76 

Hoofddorp 
- Opening en discussie vrijdag 1 mei 

Het P-Punt, Graan voor Visch 14301
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expertise van de docenten en hun bereidheid tot meedenken. 
In de bijlage leest u de docentenhandleiding die Stichting NIKA Kunstprojecten 
schreef ter voorbereiding op de lessen. Als handreiking maakten wij een voorbeeld 
van een workshopindeling voor de docenten. Het stond de docenten vervolgens vrij 
om met deze handvatten en doelstellingen vervolgens hun eigen invulling aan de 
lessen te geven. 

Deelneemster Irma Audenaert: "Het is een groep met allemaal leuke 
vrouwen. We leren elkaar steeds beter kennen, ook door alle verhalen 
die we bij de bespreking van de tekeningen te horen kregen. We moe-
ten ook vaak opletten dat we niet te veel praten, anders krijgen we 
onze tekeningen niet af. We vinden het allemaal heel jammer dat het 
bijna afgelopen is en maken plannen om elkaar niet uit het oog te verlie-
zen. Volgens mij moet dat gaan lukken!"

Belangrijk bij zowel de documentaire als de catalogus is het gegeven dat sommige 
vrouwen niet gefotografeerd of gefilmd wilden worden, bijvoorbeeld om geloofsre-
denen, uit veiligheidsoverwegingen of simpelweg uit verlegenheid. Dit hebben wij 
van te voren geïnventariseerd en uiteraard gerespecteerd. Daardoor staan niet alle 
deelneemsters op de documentaire en in de catalogus. De documentaire is gefilmd 
op vijf locaties, omdat niet alle workshops in de verschillende gemeentes tegelijk 
plaatsvonden. 

Op www.stichtingnika.nl kunt u alle catalogi in digitale vorm bekijken. Ook de docu-
mentaire is op de website te zien. 

Het was erg interessant om foto’s te maken van de les, je hebt een 
observerende functie zodat je de sfeer in de groep kan beoordelen zon-
der je er echt in te mengen. Op die manier was het verschil in groepsdy-
namiek per gemeente erg goed te zien.
Ik was bang dat de vrouwen verlegen zouden zijn, maar sommige vrou-
wen sleepten me naar hun tafel met het verzoek hen al tekenend in de 
catalogus te zetten. In andere gemeentes ging het wat moeizamer en 
het was vooral lastig als een aantal vrouwen om bijvoorbeeld geloofsre-
denen niet op de foto wilden. Ze zaten toch in de groep en kwamen 
steeds in beeld. Daar heb ik uiteindelijk toch omheen weten te werken. 

12.10 Voorbereiding van de docenten

Voor Drawing her Story heeft Stichting NIKA Kunstprojecten docenten aangetrok-
ken die ervaring hadden in het geven van tekenlessen, die zelf kunstenaar waren en 
die affiniteit hadden met de doelgroep. 
Stichting NIKA Kunstprojecten heeft een uitgebreide werving & selectieprocedure 
doorlopen, aangezien de workshop valt en staat met een goede docent. Wij zijn erg 
trots op de geweldige docenten die we bereid hebben weten te vinden hun kennis 
en enthousiasme voor Drawing her Story in te zetten. 
In de aanloopfase van Drawing her Story ontvingen de docenten van ons het pro-
jectplan. Er was ruimte voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit docu-
ment en Stichting NIKA Kunstprojecten heeft dankbaar gebruik gemaakt van de 



84  | handboek Drawing her Story

Hoofdstuk 2 

Stichting NIKA Kunstprojecten  85

Docentenhandleiding

Intentie workshops

De essentie van de workshop is dat de vrouwen elkaar leren kennen door middel 
van tekenen. Tekenen vormt hierbij eerder een resultaat dan een op zichzelf staand 
doel. Je zou het tekenen kunnen beschouwen als een registratie van wat er tijdens 
de lessen tussen de vrouwen wordt besproken. De vrouwen die deelnemen hebben 
over het algemeen genomen geen enkele ervaring met beeldende kunst, niet met 
het kijken ernaar en niet met het beoefenen ervan. Een aantal deelneemsters zal 
laag of niet zijn opgeleid. Het is van belang hiermee rekening te houden en alles op 
een basisniveau te houden, zodat de vrouwen geen voorkennis van tekentechnie-
ken en kunstgeschiedenis nodig hebben om de lessen te kunnen volgen. Uiteraard 
is het ook mogelijk dat je een groep hebt die wat meer kennis en ervaring heeft en 
ook hier zul je tijdens je lessen op in moeten spelen.

Goed om te bedenken is dat het niet in alle culturen gebruikelijk is om je te uiten via 
tekeningen. Volgens sommige religies, zoals de islam, is het in essentie zelfs verbo-
den om de mens af te beelden. Hoewel dit meestal niet erg streng meer wordt 
nageleefd, komen veel deelneemsters soms uit een heel andere beeldcultuur dan 
die van ons. Daar wordt bijvoorbeeld veel vaker gebruikgemaakt van geometrische 
patronen en is men gewend aan andere technieken. Houdt dit ook in je achterhoofd 
en bespreek dit desnoods met de deelneemsters.

Het is niet de bedoeling dat de vrouwen tekentechnieken worden “opgedrongen”. 
Hiervoor is geen tijd in tien lessen en daarvoor komen de deelneemsters ook niet. Ze 
moeten elkaar leren kennen, er moeten gesprekken ontstaan. NIKA vindt dat het aan-
leren van technieken en tekentrucs het creatieve proces kan blokkeren, vooral bij een 
“tekenleek”. NIKA wil daarom de vrouwen stimuleren vanuit zichzelf te tekenen en 
probeert de vrouwen over hun eventuele initiële schaamte heen te krijgen. Vooral in 
het begin moeten vrouwen over de drempel van het tekenen heen worden geholpen. 
NIKA wil te allen tijde voorkomen dat de vrouwen zich incompetent voelen en het hier-
door niet meer leuk vinden. Positieve kritiek is dus het motto. Moedig de vrouwen aan 
en stel ze op hun gemak. Blijf benadrukken dat het niet ‘mooi’ hoeft te zijn. Moedig ze 
aan spontaan te tekenen en zorg dat de vrouwen veel produceren, dan is mislukken 
ook geen punt. Streef niet naar technische hoogstandjes, maar naar eerlijke, directe 
en gevoelige tekeningen. Tekeningen die een verhaal vertellen.
Je zal zien dat bij de groepsbesprekingen iedereen heel lovend over elkaar is en dat 
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de welzijnsorganisatie. Dit kan zelfs het tegenovergestelde effect heb-
ben, waarbij de deelneemster zich gedwongen gaat voelen en niet meer 
wil komen. Het mooiste is het natuurlijk als de deelneemsters elkaar 
bellen, op die manier wordt de onderlinge band versterkt. 

Praktische uitvoering

Je bent als vrij in het kiezen van de tekenmaterialen, zolang dit binnen het budget 
blijft. Dus krijt, houtskool en kleurpotloden zijn van harte welkom. Verf en penselen 
vallen wat NIKA betreft niet onder tekenen, maar onder schilderen. Wanneer je toch 
graag ander materiaal wilt gebruiken, als bijvoorbeeld blijkt dat daar vanuit de groep 
veel behoefte aan is, overleg dan met NIKA over de mogelijkheden.
NIKA geeft de voorkeur aan redelijk grote papierformaten, ongeveer 70 x 100 cm, 
omdat de vrouwen zo makkelijker los komen. Ze tekenen dan niet vanuit hun pols, 
maar met hun hele arm. Als je echter liever met kleiner papier werkt, dan kan je dit 
vooraf met NIKA bespreken. 

Laat de vrouwen variëren in hun tekenmateriaal, dus de ene les houtskool en de 
andere les pentekeningen. Geef ze de ene les veel kleur, maar laat ze ook regelma-
tig in zwart-wit werken.

Afbeeldingen

De lessen beginnen steeds met het tonen van werk van kunstenaars die jijzelf als 
inspirerend beschouwt en waarin je een link ziet met Drawing her Story en het 
onderwerp van die week. Je ben zelf vrij in het kiezen van de kunstenaars. 
Echter, strenggelovige en/of oudere dames zullen het niet altijd op prijs stellen als je 
werk laat zien waarin naakte figuren te zien zijn, mensen heel expliciet zoenen, een 
vrouw te verleidelijk op bed ligt, enfin, als er te duidelijk naar seks wordt verwezen. 
Zelfs een vrouw met alleen haar haren los kan al een verwijzing zijn naar seksuele los-
bandigheid. Schat je groep in en houd hier rekening mee. Je wilt natuurlijk voorkomen 
dat de vrouwen zich beledigd gaan voelen. Niet iedereen is dit soort onderwerpen 
gewend en NIKA wilt met Drawing her Story geen taboes doorbreken, maar mensen 
dichter bij elkaar brengen. Selecteer je beeldmateriaal en kunstenaars dus zorgvuldig.

dat het grootste deel van de gêne wegneemt. Moedig dit vooral aan door de deel-
neemsters tijdens de bespreking te vragen wat ze mooi vinden aan de tekening van 
de ander. 

De rol van de docent

De rol van de docent is een zeer veelzijdige. Er komt meer bij kijken dan alleen het 
geven van tekenlessen. 
Allereerst is het belangrijk het vertrouwen van de deelneemsters te winnen en te 
zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Het is belangrijk dat je de koppels en de 
hele groep nader tot elkaar brengt. Dit kan in sommige wijken waar veel racisme 
heerst een zware taak zijn. Als er iemand verdrietig is, zal jij haar moeten troosten 
(natuurlijk samen met de andere deelneemsters). Als een discussie uit de hand 
loopt, is het jouw taak te bemiddelen. Je zal de vrouwen aan het praten moeten 
krijgen en hen hun eigen verhaal laten vertellen. Het is van belang dat je zorgt dat er 
een goede groepsdynamiek ontstaat. Daarnaast is het jouw taak dat alle verhalen 
bij de geselecteerde tekeningen (kort) worden opgeschreven en dat de vrouwen 
leren hoe ze moeten deelnemen aan een discussie. 

Tip
Wat te doen wanneer een deelneemster afwezig is? Als iemand zich niet 
heeft afgemeld, dan zal idealiter tijdens de les de ontbrekende vrouw al 
worden gebeld, bij voorkeur door jou of een andere deelneemster. 
Eventueel kan de welzijnsorganisatie hierbij assisteren. Het is wel van 
belang dat deze telefoontjes op een ongedwongen manier plaatsvinden. 
De afwezige deelneemster moet niet het gevoel krijgen dat zij verplicht 
is om aanwezig te zijn. Dus een gesprek in de trant van “Waar ben je, je 
moet nu komen” is uit den boze. Eerder een warme, geïnteresseerde 
stem die vraagt of alles wel goed gaat en “We vonden het jammer dat je 
er niet was, we maakten ons een beetje zorgen over je. Gaat alles wel 
goed? Kunnen we ergens mee helpen? Nee hoor, het is helemaal niet 
erg dat je er niet was, natuurlijk niet! Kom je volgende week wel weer?” 
Daarom kan de afwezige deelneemster het beste worden gebeld door 
iemand die zij al kent en niet door een haar onbekende medewerker van 
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groep wel gewaardeerd, het werd echt als een positieve eigenschap van de 
docente gezien. 
Uiteraard, als je verhalen hoort van probleemsituaties die op dit moment spelen, 
dan is het wel zaak deze te signaleren en door te spelen aan bijvoorbeeld de wel-
zijnsorganisatie waar het project wordt gehuisvest, zodat er eventueel adequate 
hulp kan worden aangeboden.

Selecteren van de tekeningen

De deelneemsters maken samen met de docente een keuze uit hun tekeningen. De 
deelneemsters schrijven dan zelf een tekst over deze tekening. Laat de teksten bij 
voorkeur thuis schrijven of na de les en maak een van de deelneemsters verantwoor-
delijk voor het inzamelen van alle teksten, dan ben je daar als docent niet een hele les 
mee bezig. Als je dat digitaal kan laten doen, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. 
In het pilotproject hebben we alle vrouwen ook gevraagd een tekst te schrijven hoe 
ze de workshop hebben ervaren. Hieruit hebben we een selectie gemaakt en deze 
ook in de catalogus geplaatst.

Het maken van een catalogus kost veel tijd en het is belangrijk om hier rekening 
mee te houden in je planning. Er moeten tekeningen worden geselecteerd en daar 
moeten foto’s van worden gemaakt. Er moeten foto’s worden gemaakt van de les-
sen, alle foto’s moeten worden geselecteerd en bewerkt. De teksten bij de tekenin-
gen moeten worden opgeschreven door de deelneemsters en vervolgens in de 
catalogus worden geplaatst. Alle overige tekst voor het boekje moet worden 
geschreven en alle logo’s van de betrokken organisaties verzameld. Daarna moet 
dit alles grafisch worden ontworpen, wat inclusief aanpassingen ongeveer twee 
weken in beslag neemt. Vervolgens moet het ontwerp door de docent worden 
nagekeken op fouten en dan kan het naar de drukker. Dat kost ook ongeveer twee 
weken. Al met al heeft dat dus nog best wat voeten in de aarde. 
De tekeningen voor de expositie kunnen na de tiende workshop worden geselec-
teerd waardoor de allerbeste tekeningen in de tentoonstelling terecht kunnen 
komen. Het verzamelen van materiaal voor de catalogus loopt echter door de work-
shops heen. Het kan dus zijn dat in les zes de fotograaf langskomt en er in les 
zeven al een selectie van de tekeningen voor de catalogus moet worden gemaakt.

In alle gemeentes is aan het begin van de eerste les besproken in hoe-
verre het acceptabel was afbeeldingen van naakten te laten zien bij het 
tonen van werk van beeldend kunstenaars. Op één gemeente na was 
dat nergens een probleem. Sommige vrouwen gaven wel aan dat ze dat 
soort dingen alleen maar wilden zien als het nut had binnen de les, dus 
niet naakt om het naakt. Maar andere vrouwen begonnen er zelfs grap-
jes over te maken. Een van deze dames, met hoofddoek, diende zelfs 
het verzoek in om dan vooral naakte mannen te laten zien! 
In een van de gemeentes bleek echter tijdens de eerste les dat een van 
de deelneemsters problemen had met het kijken naar afbeeldingen van 
naakte mensen. Na verder doorvragen bleek dat ze eigenlijk überhaupt 
geen afbeeldingen van mensen mocht maken, naakt of gekleed, of van 
iets anders dat door Allah was geschapen. De docent kwam met het 
voorstel dat zij dan abstract werk zou maken, maar ook dat was geen 
oplossing. Ze mocht ook niet naar de tekeningen van anderen kijken als 
daar mensen op getekend stonden. Uiteindelijk heeft deze vrouw helaas 
niet mee kunnen doen aan het project.

Hoe om te gaan met verdriet

Het gebeurt weleens dat iemand begint te huilen. Een van de docentes gaf de tip: 
probeer onderscheid te maken tussen het verdriet van de persoon met wie je spreekt 
en je eigen verdriet. Je bent verantwoordelijk voor een groep van twintig vrouwen en 
het is niet jouw rol om psychologe te zijn. Hoe hard het ook klinkt, je hebt geen tijd 
om heel lang iemand te troosten. Hierin moet je je eigen weg vinden, uiteraard. Pro-
beer jezelf niet hierin te verliezen door op de rest van de groep te blijven letten. Als 
iemand jou een hartverscheurend verhaal vertelt en je kijkt ondertussen naar de rest 
en ziet dat zij niet weten wat ze met zichzelf aanmoeten, dan verleg je als docent met-
een je aandacht en kan je nuchterder met het verhaal omgaan.
Een tip van een andere docente was: jouw reactie op een heftig verhaal zou moeten 
zijn: “Goed dat je het vertelt en goed dat je er bent vandaag, dan kan je het delen” 
en het daarbij laten. Nogmaals, het klinkt misschien wat koel, maar het is wel de 
beste manier. En het is voor de vrouw in kwestie al heel goed dat ze het vertelt. 
Maar aan de andere kant, veel docenten schieten regelmatig vol. Soms ontkom je 
daar gewoon niet aan. De keren dat dat is gebeurd, is dat door de rest van de 
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De thema’s van de lessen zijn als volgt:
Les 1  eerste kennismaking
Les 2  jeugd
Les 3  eten
Les 4  migratie, verhuizing en andere landen
Les 5  onze buurt
Les 6  familie
Les 7  vooroordelen
Les 8  typisch aan haar cultuur
Les 9 vrouw zijn
Les 10  afscheidsfeest

Elke docent kan zelf kiezen van welke kunstenaars ze werk wil tonen. Een aantal 
voorbeelden van kunstenaars zijn hieronder genoemd. De meeste zijn tijdens het 
pilotproject gebruikt. Let er wel op dat sommige werken van deze kunstenaars wat 
confronterend kunnen zijn, het is dus zaak de werken zorgvuldig te selecteren.

Alphonse Mucha, Charlotte Salomon, Charlotte Schleiffert, Chris Ofili, Edvard 
Munch, Edward Hopper, Fiep Westendorp, Francis Bacon, Francisco Goya, Frida 
Kahlo, Grandma Moses, Guillermo Kuitca, Gustav Klimt, Hans Lemmen, Henri 
Matisse, Hokusai, Jean-Michael Basquiat, Louise Bourgeois, Lucebert, Man Ray, 
Marianne Satrapi, Marlene Dumas, Maurits Cornelis Escher, Max Ernst, Odette 
Meyer, Pat Andrea, Picasso, Rembrandt, Rene Margritte, Rosemin Hendriks, Susan 
Turcot, Tamara Lempicka, Toulouse Lautrec, Utagawa Hiroshige

Inhoud van de lessen

Je bent vrij zelf opdrachten te bedenken, zolang de thema’s maar worden gevolgd. 
Belangrijk is dat de vrouwen echt elkaars verhaal tekenen. Eén enkele keer hun 
eigen verhaal tekenen mag wel, vooral in het begin kan het goed zijn om er in te 
komen. Maar de bedoeling is dat ze het verhaal van de ander tekenen.

De groep in Bussum bestond bijna volledig uit vrouwen die via de Soci-
ale Dienst waren aangemeld, van wie er veel in een sociaal isolement 
verkeerden. Sommigen van hen hadden zelfs te kampen met een oor-
logstrauma. De docent is heel voorzichtig met deze groep omgegaan en 
daar bleek het tekenen van elkaars verhalen een stapje te ver. Ze heb-
ben echter elke les de tekeningen groepsgewijs besproken en veel 
gehad aan elkaars steun. 

Elke les heeft een standaard opbouw, die begint met het tonen van het werk van 
een beeldend kunstenaar (of meerdere kunstenaars) en die eindigt met een groeps-
gewijze nabespreking. Ook is er altijd een koffiepauze.

De vrouwen vormen zelf de koppels. Elke week geef je ze de opdracht met iemand 
te zitten die ze niet kennen en elke week met iemand anders. Hierin hoef je geen 
onderscheid te maken in afkomst, dat gebeurt vanzelf wel. De bedoeling is dat de 
hele groep elkaar leert kennen, dus af en toe zitten vrouwen uit hetzelfde land bij 
elkaar, de keer daarop weer niet. 
Mocht een koppel of groepje vrouwen heel erg naar elkaar toe trekken, probeer dat 
dan subtiel te doorbreken door ze bij de rest van de groep te laten zitten, anders 
kan de groep uiteenvallen. Vooral in het begin is dat belangrijk, dan voorkom je dat 
twee vriendinnen die samen naar de les zijn gekomen de hele tijd samen gaan zit-
ten. De kracht van het project zit hem in het feit dat onbekenden met elkaar moeten 
samenwerken. Hoewel dat in het begin altijd wat ongemakkelijk is, vindt iedereen 
dat uiteindelijk leuk. Indien nodig kan je de groep hierin dus sturen en ervoor zorgen 
dat aan het einde alle vrouwen elkaar kennen. 
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lief lijkt, tekenen ze een hartje. Denken ze dat ze op een kantoor werkt, dan tekenen 
ze een computer.
Op het zwarte hoofd tekenen ze, met wit contékrijt, wie ze zelf zijn.
Bespreek dan de tekeningen en kijk of de gedachten van de ander kloppen.

Groepsnabespreking.

Tip
Geef iedereen een naambordje. Zo leren de deelneemsters elkaars 
naam sneller kennen en dat geeft een gezelligere sfeer in les.

Voorbeeld van een lesplan

Standaard opbouw les
- Voorbeeldkunstenaar 
- Tekenen
 Koffiepauze
- Tekenen
- Groepsnabespreking

Les 1 – eerste kennismaking

- Kennismakingsronde en uitleg van de workshop, expositie, discussie,  
catalogus.

- Uitdelen schetsboekjes voor thuis.
- Tekenen overeenkomst waarin deelneemsters akkoord gaan om overal aan mee 

te doen en waarin ze kunnen aangeven of ze op de foto willen.
- Vraag of iedereen zich bij afwezigheid wil afmelden.
- Voorbeeldkunstenaar(s).

Tekenopdracht optie 1
Praat met elkaar over je huis en wat je favoriete meubelstuk is. Schrijf het daarna 
op, in beeldende steekwoorden. Teken dat meubelstuk en beeld uit waarom zij dat 
zo fijn vindt. Bijvoorbeeld: “Mijn blauwe bank bij het raam vind ik fijn, ik woon vier 
hoog en als ik daarop zit is het net alsof ik tussen de bomen zweef.” Tekening: een 
vrouw op een bank die in een boom zweeft, heel blij gezicht.

Tekenopdracht optie 2
Laat de kennismakingsronde vervallen. Laat koppels maken en laat de vrouwen 
elkaar tekenen zoals ze denken dat de ander is, zonder vragen te stellen. Hoe zien 
ze elkaar en wat is hun eerste indruk? 
Met behulp van een lamp trekken ze de schaduw van elkaars profiel om op een wit 
papier en dat knippen ze netjes uit. Het hoofd plakken ze op een stuk zwart papier 
en het restmateriaal plakken ze op een stuk zwart papier. Laat ze op het witte hoofd 
tekenen wie ze denken dat de ander is. Ze tekenen of de ander getrouwd is, kinde-
ren heeft, uit welk land ze komt. Ze kunnen symbolen gebruiken, als ze bijvoorbeeld 
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Les 3 – eten

Voorbeeldkunstenaar(s).

Deze les tekenen de vrouwen elkaars gerechten. 

Tekenopdracht optie 1
Laat ze eerst het recept van het gerecht aan elkaar vertellen en laat ze dat daarna in 
stripvorm tekenen. 

Tekenopdracht optie 2
Schuif alle tafels tegen elkaar aan, leg er een stoffen tafelkleed op en zet daar het 
eten op. Iedereen mag kort vertellen wat ze hebben gemaakt. Daarna mag iedereen 
met textielstift op het tafelkleed het eten natekenen. Laat er daar waar men dat wil 
de recepten erbij schrijven.

Groepsnabespreking.

Na de groepsnabespreking groepsgewijs proeven van elkaars eten.

Meenemen voor de volgende les: een kaart (plattegrond) van je geboorteland en 
een voorwerp dat belangrijk voor jou is. Neem zelf ook wat reservekaarten mee.

Tip
Laat elke les achter op de tekening de namen schrijven, wie heeft gete-
kend over wie. Dat scheelt later heel veel uitzoekwerk bij de catalogus 
en expositie. 
Van dubbelgevouwen bladen kan je “mappen” maken waar iedereen 
steeds haar eigen tekening in kan stoppen. Alle tekeningen kan je dan 
vervolgens op een stapel bewaren. Aan het einde van de workshopserie 
mogen alle vrouwen hun tekening mee naar huis nemen, maar natuurlijk 
pas nadat er foto’s van zijn gemaakt voor de catalogus en de expositie 
voorbij is.

Les 2 – jeugd

Voorbeeldkunstenaar(s) (bijvoorbeeld Frida Kahlo of Marianne Satrapi).

Teken naar aanleiding van de dagboektekeningen van Kahlo of Satrapi zelf een paar 
verhalen uit je jeugd. Deze hoeven niet mooi te zijn en werk er niet te lang aan. Geef 
aan dat ze vijf minuten per tekening hebben, houd de tijd bij en laat iedereen na vijf 
minuten aan de volgende tekening beginnen. Voor de laatste tekening krijgen ze vijf-
tien minuten. Moedig ze aan om gedachteloze herhalingen te tekenen en motieven 
en patronen als ze even niet weten wat te doen. Dit zijn dingen die in latere tekenin-
gen weer gebruikt kunnen worden.

Groepsnabespreking.

Meenemen voor de volgende les: een gerecht dat typisch is voor haar cultuur, met 
het recept. Bespreek of alle ingrediënten gebruikt mogen worden, waarschijnlijk is 
varkensvlees al geen optie en misschien zitten er wel vegetariërs in de groep.

Tip
Het kan weleens gebeuren dat niet alle vrouwen aan de beurt komen tij-
dens een gezamenlijke nabespreking. Dat los je heel eenvoudig op door 
te zeggen dat de vrouwen die deze keer niet aan de beurt zijn geweest, 
volgende week hun tekening kunnen toelichten. 

Tip
Deel tijdens les twee of drie een namenlijst uit met adressen en tele-
foonnummers van iedereen. Vraag uiteraard wel of iedereen het daar-
mee eens is. Op die manier kunnen de vrouwen ook buiten de lessen 
om contact met elkaar zoeken.
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- Is er veel groen in de buurt? Speelplaatsen?
- Hoe vinden ze dat de andere mensen hun huizen inrichten?
- Wat typeert de mensen uit de buurt? 

Tekenopdracht optie 2
Teken op een groot vel papier bovenaan een flinke wolk. Laat de vrouwen met 
houtskool op de rest van het papier elkaars huis tekenen. In de wolk tekenen ze 
elkaars droom, bijvoorbeeld hun droomhuis of wat ze heel graag zouden willen in 
hun buurt.

Groepsnabespreking.

Meenemen voor de volgende les: familiefoto’s.

Tip
Het werkt erg inspirerend voor de vrouwen als er elke les een hele stapel 
kunstboeken in het lokaal ligt. Daar kan je als docent voorbeelden uitha-
len, maar moedig de deelneemsters ook aan er zelf eens in te bladeren.
Ze een boek te leen geven om thuis in te lezen en kijken werkt helemaal 
stimulerend.

Les 6 – familie

Voorbeeldkunstenaar(s).

De vrouwen vertellen elkaar over de foto’s die ze hebben meegenomen. Ze leggen 
uit wie er voor hen belangrijk is en waarom. Daarna gaan ze de portretten van 
elkaar natekenen, met daaromheen het bijbehorende verhaal. 

Groepsnabespreking.

Les 4 – migratie, verhuizing en andere landen

Voorbeeldkunstenaar.

Laat de deelneemsters de landkaart van hun tekenpartner natekenen en laat ze 
daarin tekenen hoe het eruitziet. Ideeën:
- Laat de vrouwen elkaars migratie / reizen / verhuizingen verbeelden door middel 

van voetstappen. Ze mogen daarbij echt op het papier gaan staan en elkaars 
voeten omtrekken.

- Laat ze elkaars voorwerp gebruiken, bijvoorbeeld als een van de vrouwen in Irak 
is getrouwd, teken dan een trouwring om Irak heen.

- Teken dan de migratie van het ene land naar het andere. Daarboven vliegt een 
vogel die naar de aarde kijkt. Vogels hebben de vrijheid om weg te vliegen. Ze 
trekken weg bij koud weer en komen terug in betere tijden. Maar je hebt ook 
vogels die altijd blijven. Zo kan iemand bijvoorbeeld een duif tekenen als haar 
tekengenootje een geboren Amsterdammer is. Het is handig om een boek met 
afbeeldingen van vogels mee te nemen.  

Groepsnabespreking.

Les 5 – onze buurt

Voorbeeldkunstenaar(s).

Tekenopdracht optie 1
Op de plattegrond van de gemeente plakken alle deelneemsters een sticker op de 
buurt waar ze wonen met daarop hun initialen. Op basis daarvan worden de groep-
jes gemaakt.
Laat de vrouwen erover praten hoe ze de buurt ervaren. Dat gaan ze tekenen van 
elkaar. Ze gebruiken hiervoor de plattegrond als basis. Ze kunnen onderwerpen 
bespreken zoals: 
- Wat vinden ze typisch aan hun buurt (omgeving, de mensen, inrichting, sfeer, 

winkels)?
- Is dat veranderd in vergelijking met vroeger?
- Vinden ze hun buurt mooi/lelijk? Waarom?
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Les 9 – vrouwzijn

Voorbeeldkunstenaar(s).

Tekenopdracht optie 1
Hang allemaal fotokopieën op de muur van kunstenaars die verschillende vrouw-
beelden uitdrukken. Laat iedere vrouw een kopie uitkiezen waarvan ze vindt dat dat 
haar representeert en aan haar tekengenootje uitleggen waarom. Dan tekenen de 
vrouwen elkaar na, op de wijze zoals verbeeld in de afbeelding.
Geavanceerde opdracht: teken de afbeelding drie keer na, steeds iets vrijer en 
gebruik steeds je laatste tekening als voorbeeld, niet de afbeelding.

Tekenopdracht optie 2
Bespreek groepsgewijs wat het inhoudt vrouw te zijn en waardoor ze voelen dat ze 
vrouw zijn. Iedere deelneemster plakt drie grote vellen papier onder elkaar op de 
muur. Op het bovenste vel begint iedereen een gezicht te tekenen, een typisch 
vrouwelijk gezicht. Vervolgens plakken ze hun tekening af. Daarna schuift iedereen 
een plekje door en doet hetzelfde op het middelste stuk et cetera. Na de derde keer 
wordt een serie heel rare vrouwen onthuld.

Groepsnabespreking.

Les 10 – afscheidsfeest

Iedereen mag lekkers, muziek en klederdracht meenemen. Samen met de groep 
kan de docent een invulling voor de laatste les bespreken. Hieronder volgen een 
paar ideeën, maar het kan ook zijn dat iedereen alleen maar wil dansen. 

- Iedereen mag lekker gaan tekenen waar ze zin in heeft en bijvoorbeeld een 
opdracht nog een keer uitvoeren.

- Pictionairy.
- Laat iedereen op een grote rol papier gaan liggen en elkaar omtrekken en vervol-

gens lekker inkleuren. 
- Teken elkaars portret na en schrijf daarbij elkaars levensverhaal op.
- Teken elkaars portret na op een puzzel en mix daarna de puzzel door elkaar.

Les 7 – vooroordelen

Voorbeeldkunstenaar(s).

Klassikale discussie over vooroordelen aan de hand van de volgende vragen:
- Welke vooroordelen heb jij?
- Aan welke vooroordelen erger jij je?
- Met welke vooroordelen ben je zelf in aanraking gekomen, hebben mensen wel-

eens een vooroordeel over jou gehad?
- Heb je zelf weleens een vooroordeel over iemand gehad dat later niet waar bleek 

te zijn?
- Had je vooroordelen ten opzichte van vrouwen binnen de groep die je nu hebt 

aangepast?

Daarna gaan de vrouwen een situatie tekenen waarin de ander met een vooroordeel 
is geconfronteerd. Daarbij tekenen ze de hand die de bijbehorende emotie ver-
beeldt. Leg afbeeldingen neer van handen.

Groepsnabespreking.

Les 8 – typisch aan haar cultuur

Voorbeeldkunstenaar(s). 

Migrantenvrouwen vertellen over iets wat zij typisch Nederlands beschouwen. 
Nederlandse vrouwen vertellen over iets wat zij typerend vinden voor de cultuur 
waar hun koppelgenootje vandaan komt. Dit wordt getekend. 

Groepsnabespreking.
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