


Hoe interessant is een levensverhaal voor jou? 
Beantwoord de volgende vragen en ontdek het resultaat meteen! 

Over het leven van welk familielid of welke vriend(in) wil je graag meer weten?


Schrijf kort twee anekdotes of bijzondere verhalen op over deze persoon:

1.


2.


Kruis hieronder aan over welke levensfase anekdote 1 gaat. En doe dat ook voor anekdote 2.

En kruis in de kolom aan de rechterkant aan over welke levensfases van deze persoon je eigenlijk 
maar weinig weet en waarover je wel graag meer wilt weten.


Tot slot…


„Je weet niet, wat je niet weet…” 
Lees verder en bekijk meteen de resultaten van jouw levensverhaal-check.


Denk je dat deze persoon over deze periodes 
uit zijn leven wil vertellen?

ja  nee

Hoe graag wil jij meer over het levensverhaal heel graag weet niet

       van deze persoon weten? best wel graag geen interesse

Anekdote 1 Anekdote 2
Over welke periode wil je eigenlijk wel meer weten? Zet er 
meteen gebeurtenissen bij, als je die bedenkt, bijvoorbeeld 
over het leven in de oorlog of hobby’s of studententijd.

0 - 6 jaar       

6 - 12 jaar       

12 - 18 jaar       

18 - 30 jaar       

30 - 40 jaar       

40 - 50 jaar       

50 of ouder       






Wat zeggen mijn klanten? 

Jenneke: „Nadat mijn vader overleed en het verdriet wat minder werd, hadden we wel tijd om samen 
over vroeger te praten. En werd het duidelijk dat we onze vader eigenlijk nog heel veel hadden willen 
vragen. Omdat wij niet weer ‘dezelfde fout’ wilden maken en omdat we merkten dat het voor mijn 
moeder fijn was over vroeger te praten, hebben we besloten om haar levensverhaal vast te leggen. 
Door het op film te zetten hoor en zie je je eigen moeder zoals ze is. Het is veel levensechter. En de film 
is, mede namens Marjolijn, een fantastisch document geworden. Heel waardevol om te hebben.” 

Marianne: „Wat mij vooraf het meeste aansprak in het idee van Marjolijn was om later, als ze er niet 
meer zijn, toch nog hun stem en bewegingen en henzelf nog te kunnen zien. Maar ook dat ze mogelijk 
dingen zouden vertellen die ik nog niet wist… Ik geef Marjolijn een dikke TIEN!! Iedereen verdient het 
om zo’n mooi document over zijn of haar ouders te hebben… Ik vond het FANTASTISCH om het 
levenshaal van mijn ouders te zien en horen!!!!” 

Nico: „Twijfel? Ik had geen enkele twijfel voordat ik besloot om Marjolijn te vragen voor het maken van 
een videoportret van mijn ouders. Ik vond het een heel goed idee om – nu beide ouders nog leven – 
een portret van hun beiden te laten maken. Een document hoe hun leven is geweest tot nu toe… Nou 
ja, ik ben blij met jou en het resultaat. Nu m’n ouders achteruitgaan denk ik ook dat het een goed 
moment was. Ik zou het zeker aan anderen aanraden, goed om het te laten maken als je ouders nog 
redelijk fit zijn.” 

 

Wie ben ik? 
Ik ben Marjolijn van der Veeken, gediplomeerd 
documentairemaker en tekstschrijver. 

Ik heb zelf ervaren hoe groot de leegte is en hoe 
groot het gemis is na het overlijden van dierbare 
familieleden, zoals ouders en grootouders. Als er 
geen tastbare verhalen en herinneringen meer zijn, 
als ze hun levensverhalen niet hebben doorgegeven. 

Daarom heb ik er mijn missie van gemaakt om video’s 
te maken van levensverhalen. Ik wil speciale 
herinneringen aan dierbaren creëren door hun 
levensverhalen op video vast te leggen. Hierbij 
combineer ik mijn eigen ervaringen van het verlies 
van mijn ouders met mijn passie om met video en  
het monteren van video en foto’s mooie, blijvende 
herinneringen voor anderen te maken. 



resultaten van de levensverhaal-check 

„Je weet niet, wat je niet weet…” 

Vond het je leuk om hierover even na te denken, over het leven van deze dierbare persoon en 
over wat je over hem of haar weet? Is het gelukt om alle vragen te beantwoorden?


  Tel dan eerst in de eerste tabel hoeveel kruisjes je in kolom aan de rechterkant gezet hebt 
    bij de levensfasen waarover je eigenlijk wel meer wilt weten.


  Bekijk daarna of de kruisjes in de tweede tabel aan de linkerkant staan of juist rechts.


Heb je in de eerste tabel twee of meer kruisjes gezet? En staan de kruisjes in de tweede 
tabel aan de linkerkant? Dan is het het waarschijnlijk interessant voor je om even verder te 
kijken op mijn website. Daar vind je tips en blogs over levensverhalen en ook hoe ik je kan 
helpen.


  En heel handig: de gegevens uit deze levensverhaal-check kun je meteen gebruiken als 
    input voor het levensverhaal van deze dierbare persoon.


Heb je in de eerste tabel maar één kruisje gezet? En staan de kruisjes in de tweede tabel aan 

de rechterkant? Dan heb je de vragen nu beantwoord over een persoon waarvan je niet echt 
geïnteresseerd bent in het levensverhaal. Dat kan natuurlijk.


Bedenk je later nog iemand waarvan je misschien wel een levenshaal wilt? Vul dan de vragen 
opnieuw in. Je kunt natuurlijk ook altijd even verder kijken op mijn website. Daar vind je tips 
en blogs over levensverhalen en ook hoe ik je kan helpen.


En ken je iemand voor wie een levensverhaal misschien ook interessant is? Mail hem of haar 

dan deze levensverhaal-check en zorg voor nieuwe, waardevolle inzichten. Dankjewel! 





http://www.mijnverhaalopfilm.nl/levensverhaal
http://www.mijnverhaalopfilm.nl/levensverhaal
http://www.mijnverhaalopfilm.nl/blog
http://www.mijnverhaalopfilm.nl/levensverhaal

