
Verzamel nu bijzondere verhalen 

als blijvende herinnering voor later

Marjolijn van der Veeken

IN 10 STAPPEN 

HET VERHAAL VAN  

JE OUDERS OP FILM 



IN 10 STAPPEN 

HET VERHAAL VAN 

JE OUDERS OP FILM

Verzamel nu bijzondere verhalen  

als blijvende herinnering voor later

Marjolijn van der Veeken



Voor Laura, Ruben, Niels en Jari

De film over het leven van oma had ik jullie zo graag laten zien.

‘Een inspirerend verhaal over het belang van het vastleggen van  

het levensverhaal van je ouders. Hoe vaak denk ik niet, nu mijn ouders er niet 

meer zijn:  ‘Oh, dat had ik hen zo graag nog willen vragen. Wat jammer dat ik 

daaraan niet heb gedacht en er de tijd niet voor heb genomen.’ 

Het boek biedt ook een duidelijk stappenplan. Zo’n film maken lijkt misschien 

simpel, maar als je niet net zo georganiseerd, technisch en handig bent als de 

auteur – en ik denk dat veel mensen dit niet zijn – dan zeg ik:  

huur Marjolijn direct in!’

Regina Snel

‘Als echtgenoot van de auteur heb ik Marjolijn de laatste jaren zien groeien in 

haar rol als filmmaker van levensverhalen. Het plezier dat zij hieraan beleeft 

en het enthousiasme en perfectionisme waarmee zij zo’n film voor haar 

klanten maakt, is heel mooi om te zien. 

Inmiddels ben ik zelf, na het lezen van het boek, ook actief bezig om binnen 

mijn netwerk mensen te enthousiasmeren voor dit fenomeen en blijf ook ik 

zeggen: ‘Mensen, wacht er niet te lang mee! Het kan zomaar te laat zijn.’  

Ga met dit boek zelf aan de slag of roep de hulp in van Marjolijn.’ 

Jaap Zwaan

‘Dit boek heeft mij ervan bewustgemaakt hoe belangrijk het is 

om alle perspectieven te bekijken bij het verzamelen van herinneringen. 

Ook het betrekken van allerlei belangrijke familieleden bij het maken van 

een film over het leven van je ouders, je geliefde of je grootouders, is een hele 

goede aanbeveling om de film voor iedereen interessant te maken. 

Dit boek is absoluut een must voor het vastleggen van herinneringen op film!’

Monique Bakker
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9Voorwoord

Voorwoord

‘Toch weer bij een brug hè?’, zegt mijn oom tegen mijn vader. We 

zijn net verhuisd en inderdaad: we wonen nu aan een kanaal met 

daaroverheen, 400 meter verderop, een brug. Ik ben 11 en vind 

dat kanaal waardoor grote schepen varen en die brug die steeds 

opengaat om ze door te laten juist leuk. Spannend! Ik heb nog geen 

idee dat voor mijn vader bruggen een ander soort spanning met 

zich meebrengen. Als 13-jarige maakte hij de Slag om Arnhem mee. 

De slag waarbij het allemaal om die brug draaide, die niet veroverd 

werd. Door die verloren slag werd alles anders in het leven van mijn 

vader. Het betekende voor hem de stad verlaten, dagenlang lopen, 

honger lijden en acht maanden later thuiskomen in een geplunderd 

huis. Wonen bij een brug voelde voor hem daarna als een risico, ook 

al wist hij natuurlijk wel dat de kans dat zoiets weer zou gebeuren, 

klein was. 

Gelukkig heeft mijn vader het me verteld, voordat hij zelf alles 

vergat. Sinds ik dat weet, kijk ik ook anders naar bruggen. Wijs ik mijn 

zoon erop dat er alleen maar nieuwe huizen staan bij de bruggen in 

Arnhem en Nijmegen. ‘Dat komt door de oorlog’, zeg ik dan. Het zegt 

hem weinig, want hij hoort het van mij, uit de tweede hand dus. 

‘Je moet het verleden kennen om het heden  
en de toekomst te begrijpen.’

Dit is een veelgebruikte zin, die me na aan het hart ligt. Daarom 

studeerde ik geschiedenis. En tijdens die studie ontdekte ik nog iets: 
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‘Video helpt als medium om verhalen  
tot leven te brengen.’

Sinds film als medium bestaat, worden we erdoor geraakt en 

leven we mee met de personages. In het grote, ooit renden 

bioscoopbezoekers angstig weg als er een rijdende locomotief op 

het beeldscherm werd vertoond,  en in het kleine, de blik, de toon, 

die kleine handbeweging, ze zorgen ervoor dat we behalve de 

woorden ook de emotie die bij het verhaal hoort begrijpen, zelfs 

meevoelen. 

Zo herinner ik me hoe mijn vader zijn oorlogsverhaal vertelde, dat 

deed hij zakelijk, feitelijk, maar door de blik in zijn ogen en zijn 

handgebaren wist ik dat het hem raakte, waardoor ik het nooit meer 

vergeet.

De mogelijkheid om een video te maken is vlakbij: je hebt al een 

complete filmstudio in je zak of tas zitten (je smartphone) en daarom 

is er bijna elke dag een kans om verhalen vast te leggen. De verhalen 

waardoor je weet waar je vandaan komt, waardoor de mensen die 

jij liefhebt zijn gevormd. De verhalen waardoor je ook jezelf beter 

begrijpt. En die je weer doorgeeft aan je kinderen. 

Daarom: lees dit boek niet alleen, maar doe er ook iets mee. Stel je 

vragen, nodig je (voor)ouders uit om verhalen te vertellen – want de 

dag dat ze het niet meer zo goed weten, die komt misschien eerder 

dan je denkt.

Elisabeth Griffioen

De Videovakvrouw

Inleiding

Samen naar een film kijken heeft iets magisch. Zeker als je naar een 

film kijkt waarin je jezelf met je ouders, broers en zussen ziet. Of met 

je eigen gezin. Denk bijvoorbeeld aan de film van jullie vakantie naar 

Rome en Venetië. Of van een bijzondere gelegenheid, zoals de 90e 

verjaardag van je oma of het trouwfeest van je nichtje in Canada. 

Daar word je toch blij van?

Maar hoe bijzonder is het om samen naar een film te kijken waarin 

jouw ouders vertellen over hun leven? Heb je daarover wel eens 

nagedacht? We leven in een tijd waarin filmpjes van elkaar maken 

gemeengoed is. Iedereen kan het en iedereen doet het. Waar een 

film over je eigen leven vroeger ondenkbaar was, is het in deze tijd 

voor iedereen mogelijk om deze te maken. Waarom doe je dat dan 

niet? Waarschijnlijk omdat je er, net als ik 20 jaar geleden, nog nooit 

over hebt nagedacht.

Mijn eerste film

Het eerste dat ik ooit filmde, was mijn moeder die het sprookje 

Assepoester voorlas aan mijn tweejarige dochter, eind 2000. Kort 

daarna is mijn moeder overleden. Dit is het enige filmmateriaal dat 

ik van haar heb. Hoe graag had ik meer filmpjes van mijn moeder 

gehad om aan mijn kinderen en neefjes te laten zien, zodat zij een 

goed beeld van hun oma hadden kunnen krijgen. Helaas, ik heb er 

te lang mee gewacht. 

Een paar jaar nadat mijn moeder overleed, werd een oom van mij 

ernstig ziek. Ik kreeg het idee om hem te filmen. Voor de camera 

wilde ik hem laten vertellen over zijn leven, zodat zijn jonge 

kleinkinderen, als ze groter zijn, wél beelden van hun opa kunnen 

bekijken. Gelukkig vond mijn oom dit een goed idee en heb ik hem 

uitgebreid geïnterviewd en gefilmd. Op verschillende plekken in zijn 
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huis vertelde hij over zijn leven. Samen met een heleboel foto’s is dit 

een prachtige documentaire geworden. Door deze eerste bijzondere 

ervaring ben ik als videomaker verhalen van mensen zichtbaar gaan 

maken. En met dit boek wil ik ook jou inspireren om met dit idee aan 

de slag te gaan.

‘Je maakte een overtuigende en enthousiaste indruk  
en daarom vonden we het meteen een goed idee.  

Je geeft in de film een heel levendig en juist beeld  
van Pim. Ik ben erg tevreden met het eindresultaat,  

dat is echt uniek en onbetaalbaar.’

José

Maak de film over hun leven

Wat goed dat je gaat beginnen met de voorbereidingen voor een 

levensverhaal op film. Of… je wilt er in elk geval meer over weten. 

In dit boek vind je ideeën om na te denken over een film over het 

leven van je ouders. In 10 praktische stappen vertel ik je hoe je dit 

kunt aanpakken. Daarbij geef ik je veel praktijkvoorbeelden en je 

leest ervaringen van mensen die ik eerder al heb geholpen om zo’n 

unieke film te maken. Hopelijk word je door deze voorbeelden net 

zo enthousiast als zij.

In de film kunnen je ouders vertellen over hun leven. Behalve 

om data en feiten, zoals doopnamen en de geboortedata van je 

voorouders, kan het hierbij gaan om herinneringen aan bijzondere 

gebeurtenissen. Maar ook eigenschappen, gewoonten en gevoelens 

kunnen een onderdeel zijn. Zo’n film laat zien wie iemand is: het is 

een mix van feiten, herinneringen en gevoelens. Als degenen die je 

filmt terugkijken op hun leven tot nu toe, kan dat mooie inzichten 

geven, niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen. 

Mijn ervaring is dat de meeste mensen het leuk vinden om over 

hun eigen leven te vertellen. Dus hoe fijn is het dan om je eigen 

ouders te laten terugkijken op hun leven. Zodat je meer weet over 

wat ze gedaan hebben, het waarom en het hoe. Wat hun keuzes en 

mogelijkheden waren en waarom ze bepaalde beslissingen hebben 

genomen. Zulke beslissingen werken misschien ook weer door in 

jouw eigen leven. Hoe meer je weet over en begrijpt van je eigen 

afkomst, hoe beter je ook jezelf leert kennen. De verhalen van je 

ouders op film zijn een uniek stukje familiegeschiedenis, dat op een 

dag ook voor jouw kinderen en kleinkinderen interessant is om te 

bekijken.

Andere tijden

Met de verhalen van je ouders krijg je ook een inkijkje in het leven in 

de vorige eeuw. Met een veel lager tempo en veel minder apparatuur, 

in huis, in de keuken, op kantoor. Jij kunt het je misschien nog wel 

voorstellen, maar je kinderen waarschijnlijk niet. Bijvoorbeeld dat 

alle was met de hand werd gedaan. Dat de kookwas echt in een ketel 

op het vuur werd gekookt. Maar ook dat er veel minder rijkdom was 

en er daardoor veel zuiniger met grondstoffen werd omgesprongen. 

Wie kent niet de verhalen dat als het bad eenmaal vol was, de hele 

familie één-voor-één in hetzelfde badwater een bad nam. Dat 

kunnen we ons nu toch echt niet meer voorstellen… Vraag je ouders 

maar eens of zij ook zulke herinneringen hebben aan vroeger.

Voor wie is dit boek interessant?

Dit boek is interessant voor je, als je geïnteresseerd bent in de 

verhalen van jouw ouders en voorouders. En als jij die herinneringen 

wilt vastleggen, zodat ze niet verloren gaan. Met het stappenplan 

in dit boek krijg je inspiratie en tips om bijzondere verhalen en 

mooie herinneringen te verzamelen en om daarvan een draaiboek 

te maken voor de film over hun leven.

Over dit boek

Ik heb voor jou een 10-stappenplan gemaakt waarmee je stap-voor-

stap aan de gang gaat met de voorbereidingen om de verhalen van 
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je ouders vast te leggen op film. Daarbij koos ik er bewust voor om 

me in dit boek te richten op een film over ouders, omdat ik tot nu toe 

het meeste heb meegemaakt dat kinderen een film over het leven 

van hun ouders wilden maken. Maar je kunt deze stappen natuurlijk 

ook doorlopen voor het leven van je schoonouders, je opa en oma, 

een ander familielid of jezelf.

In dit boek heb ik het vaak over ‘de hoofdpersoon’. Voor de 

leesbaarheid heb ik het over hem, maar jouw hoofdpersoon kan 

natuurlijk ook je moeder of een andere vrouw zijn. Ik benoem 

de hoofdpersoon in enkelvoud, maar het kan ook om meerdere 

hoofdpersonen gaan.

De voorbeelden in dit boek zijn gebaseerd op waargebeurde 

verhalen en ervaringen met klanten. In verband met hun privacy 

heb ik de namen in deze verhalen aangepast. De citaten die boven 

aan elk hoofdstuk staan, heb ik maanden geleden verzameld op 

internet. Van de meeste citaten kon ik geen duidelijke bron vinden. 

Als ik daarbij iemand tekortdoe, dan is dat niet met opzet. De citaten 

in de stappen zijn uitspraken van de klanten die ik heb geholpen 

met het maken van een film.

Lees de stappen goed door en ga aan de slag met de opdrachten 

aan het eind van elke stap. Je kunt dat meteen doen of eerst het 

hele boek lezen en daarna de opdrachten maken. Als je met de 

opdrachten aan de slag gaat, heb je aan het eind een draaiboek in 

handen waarmee je de film over het leven van je ouders kunt maken.

Speciaal voor jou als lezer van dit boek heb ik  

een aantal hulpmiddelen gemaakt.  

Je kunt ze gebruiken bij deze 10 stappen. 

Ga naar  

www.mijnverhaalopfilm.nl/10stappen  

of scan de QR-code, 

om deze hulpmiddelen te raadplegen.

Ik wens je veel leesplezier en ik hoop dat dit boek ervoor zorgt dat 

je veel fijne gesprekken voert met je dierbaren. Hoe bijzonder is het 

als die gesprekken leiden tot nieuwe inzichten en misschien zelfs tot 

een prachtig verhaal op film!

Marjolijn van der Veeken
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In 10 stappen het verhaal  

van je ouders op film

Verzamel nu bijzondere verhalen als blijvende herinnering voor later

Met de 10 stappen in dit boek wil ik je enthousiast maken om met je 

ouders de film over hun leven te maken. Ik hoop dat je na het lezen 

van de stappen aan de slag wilt gaan om de bijzondere verhalen en 

mooie herinneringen van je ouders vast te leggen.

In dit hoofdstuk krijg je vast een voorproefje van de 10 stappen, 

zodat je weet wat je te wachten staat.

Om je te inspireren, heb ik bij elke stap ook een aantal praktijk-

voorbeelden toegevoegd. Het zijn voorbeelden van ervaringen die 

ik heb opgedaan met mijn klanten. Daardoor komt het idee ook 

voor jou hopelijk nóg meer tot leven.

Aan het eind van elke stap staat een opdracht, die aansluit bij wat 

je in die stap hebt gelezen. Mijn advies is om ook echt aan de slag 

te gaan met elke opdracht. Op die manier haal je het meeste uit dit 

boek en heb je aan het eind een handig en compleet draaiboek voor 

de film over het leven van je ouders.

In 10 stappen het verhaal van je ouders op film

Hoe is dit boek opgebouwd?

• In de stappen 1 tot en met 4 ga je aan de slag met de basis van 

je film. Je kiest welk type film je wilt maken. Bijvoorbeeld een 

gedetailleerd verslag over het leven van je hoofdpersoon of 

gewoon een dag uit zijn leven, met gesprekken over bepaalde 

onderwerpen. Het is handig om deze vier stappen eerst te lezen 

en daarover na te denken. 
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• De stappen 5 tot en met 8 helpen je om informatie te verzamelen 

voor de inhoud van de film. Daarbij gaat het om het verzamelen 

van bijzondere verhalen en mooie herinneringen. In stap 5 doe je 

dat in gesprek met je hoofdpersoon. Het is prima om de stappen 

6 tot met 8 in een andere volgorde te lezen. Begin vooral met de 

stap die je van deze drie het meeste aanspreekt. 

• In de laatste twee stappen krijg je nog praktische tips voor 

de opnames zelf en handvatten om de voorbereidingen af te 

maken met een draaiboek.

Stap 1. Bepaal het doel van je film

In deze stap bepaal je wat je met deze film wilt bereiken. Voordat je 

begint met de voorbereiding, is het handig om te weten waarom 

je deze film wilt maken. Bedenk dat voor je verder gaat met de 

volgende stappen. Ik geef je een aantal mogelijkheden waarmee je 

je doel kunt bepalen.

Stap 2. Kies je hoofdpersoon

Wie wordt de hoofdpersoon van jouw film? Dat hangt natuurlijk 

samen met het doel van je film. Wie kan de verhalen vertellen die jij 

wilt horen en de vragen beantwoorden waarop jij een antwoord wilt 

krijgen? Hoe je die keuze maakt, lees je in deze stap.

Stap 3. Bepaal een goed moment

Wat is voor jou de aanleiding om deze film te maken? Is er een 

speciale gelegenheid of een bijzondere aanleiding? Als je dat weet, 

bepaalt dat misschien wel in meer of mindere mate de inhoud van 

de film. In deze stap vind je een aantal mogelijkheden.

Stap 4. Denk na over je aanpak

Denk eerst zelf na over wat een goede aanpak is. Hoe wil je de 

verhalen vastleggen? En wat zijn interessante onderwerpen, 

waarover je meer wilt weten? Wat moet zeker wel en misschien juist 

niet aan bod komen? In deze stap geef ik je een aantal voorbeelden.

Stap 5. Ga in gesprek met je hoofdpersoon

De basis staat. Nu wordt het tijd om je hoofdpersoon te vragen of hij 

wil meewerken. Houd er rekening mee dat hij moet wennen aan het 

idee dat hij in de schijnwerpers komt te staan. Bij deze stap vind je 

ook een aantal bezwaren en hoe je daarmee kunt omgaan. En ik doe 

een aantal suggesties voor de eventuele vragen die je kunt stellen.

Stap 6. Stel een aantal top 3’s samen

Een goede manier om herinneringen terug te halen, is om te werken 

met een top 3 van bijzondere momenten. Gebruik daarbij een aantal 

top 3’s die voor de hand liggen, maar kies ook voor een paar minder 

voor de hand liggende top 3’s. Hierdoor krijg je juist weer andere 

verhalen en inzichten te horen. 

Stap 7. Voer gesprekken met familie en vrienden

Voor nog meer inspiratie en andere invalshoeken kun je ook 

familieleden en vrienden van de hoofdpersoon vragen om mee te 

werken. Bedenk wie een goede bijdrage kan leveren aan het verhaal 

over je ouders en ga met die personen in gesprek.

Stap 8. Bekijk foto’s ter inspiratie

Ook foto’s zijn een heel goed hulpmiddel om verhalen weer boven 

tafel te krijgen. Maak eerst zelf een selectie van je eigen foto’s en 

bekijk dan samen de selectie die je hoofdpersoon heeft gemaakt. 

Stel vragen over de foto’s en verzamel meteen al die foto’s die je 

misschien wel aan de film wilt toevoegen.

Stap 9. Bedenk waar en wie je wilt filmen

In deze stap neem je een aantal praktische beslissingen. Bedenk op 

welke plekken je de hoofdpersoon wilt filmen, het liefst zo specifiek 

mogelijk. Maak ook een lijst van andere personen die je wilt filmen 

en bedenk wat hun rol wordt in de film.

Stap 10. Maak een draaiboek en een planning

Zet nu alle informatie die je hebt verzameld in een draaiboek. Je 

krijgt dan een mooi overzicht van hoe je wilt dat de film er in grote 
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lijnen komt uit te zien. Als laatste ga je aan de slag met de planning 

voor de opnames.

Laat je door deze 10 stappen inspireren om je te verdiepen in de 

verhalen van je ouders.

Veel plezier met de voorbereiding en succes met stap 1!

STAP 1 

Bepaal het doel  
van je film
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‘Bewaar al je herinneringen goed, je kunt  
ze niet opnieuw beleven.’

Bob Dylan

Je wilt een mooie film maken over het leven van je ouders, een film die je 

wilt bewaren. Een film die je nog eens wilt terugkijken, niet per se alleen, 

maar ook met anderen. Met je kinderen, misschien op termijn zelfs met 

je kleinkinderen. Dit wordt dus niet zomaar een film, maar een hele 

speciale. Daarom is het goed om van tevoren na te denken over wat je 

precies wilt bereiken. Wat is het doel van deze film? Het globale idee is 

duidelijk: verhalen en herinneringen van je ouders vastleggen op film. 

Maar voor de precieze invulling heb je nog een aantal keuzes te maken. 

In deze eerste stap lees je hierover meer.

‘Je begint niet zo snel met dit project als er geen 
aanleiding voor is, maar ik denk dat mensen dat juist wel 

moeten doen. Het gebeurt geregeld dat iemand plots 
wegvalt, dan heb je niks en heb je het misschien  

over heel veel dingen niet gehad.’

Thijs

Verschillende mogelijkheden

Je hebt verschillende mogelijkheden om je film invulling te geven. Ik 

noem er een aantal:

• met een stukje familiegeschiedenis

• met bijzondere verhalen en mooie herinneringen

• met de top 3 van mooiste momenten

• in een gesprek met de kinderen

• met scénes waarin de kleinkinderen aan het woord komen

• met een dag uit het leven van je ouders.

Welke van deze mogelijkheden spreekt jou aan? Of denk je aan een 

combinatie ervan? Dat kan natuurlijk ook. Het is aan jou.

Een stukje familiegeschiedenis

Wat weet je eigenlijk over de geschiedenis van je eigen familie, over 

je voorouders? Vind je het interessant om daarover meer te weten, 

vraag dan je ouders eens wat ze daarover kunnen vertellen. Wat 

weten ze van het leven van hun eigen grootouders? Waar woonden 

ze, hoe zag hun gezin eruit en wat voor werk deden ze?

Hebben je ouders in hun leven veel gereisd en misschien zelfs een 

periode in het buitenland gewoond? Ben jij en/of zijn je broers en 

zussen misschien wel in het buitenland geboren? Grote kans dat je 

een deel van deze verhalen in deze film wilt vastleggen. 

Misschien komen je ouders of grootouders van oorsprong wel uit 

een ander land dan Nederland en hebben ze daarover nooit veel 

verteld. Gebruik deze film dan als middel om daarover meer te 

weten te komen.

Bodhi staart door het raam. Hij denkt aan zijn moeder, bij wie hij 

net op visite is geweest. Wat is ze een wijze en sterke vrouw. Samen 

met zijn vader en andere familieleden is ze in de vorige eeuw 

naar Nederland gekomen en heeft ze hier een leven opgebouwd. 

Familie is heel belangrijk in de Indische cultuur en Bodhi is blij dat 

ze zo’n goede band hebben. 

Wat hem wel verdrietig maakt, is dat zijn moeder en ook haar 

broers, zo mondjesmaat antwoord geven op vragen over het 

verleden. Hoe fijn zou het zijn om meer over de geschiedenis van 

zijn familie te weten. Maar daarover praten, echt de diepte ingaan, 

dat is taboe. En Bodhi wil zo graag dat zijn eigen kinderen straks 

ook weten waar hun familie vandaan komt en wat ze hebben 

meegemaakt bij de migratie naar Nederland. Niet alleen de goede 

verhalen, maar ook minder fijne zaken. Hoe lastig het was om 

hier te wennen aan de nieuwe cultuur. Je wilt toch weten waar je 

vandaan komt en wat je voorgeschiedenis is!
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Bijzondere verhalen en mooie herinneringen

Je kunt ook specifiek op zoek gaan naar bijzondere verhalen en 

mooie herinneringen. Daarbij kun je denken aan de verhalen 

die je misschien wel kent van je ouders. De verhalen over hoe ze 

elkaar hebben leren kennen, hun trouwdag, jouw geboorte en 

die van hun andere kinderen en andere speciale momenten. 

Bijzondere momenten, zoals een nieuwe baan of een ander huis. 

Een verhuizing naar de andere kant van het land of alleen naar de 

andere kant van het dorp. Of misschien is je vader wel een hele 

goede verhalenverteller en wil je de verhalen over vroeger die hij 

altijd vertelt op verjaardagsfeestjes gewoon een keer vastleggen op 

film.

Op alle familiefeestjes stond opa Arie in het middelpunt. Hij kon 

nou eenmaal ontzettend goed verhalen vertellen. Niet alleen zijn 

broers en zussen, maar ook de kleinkinderen hingen dan aan zijn 

lippen. Hij had veel humor, dus het was steeds dikke pret. En ook 

al kenden ze de meeste verhalen wel, het was altijd leuk om Arie 

te horen vertellen. Het lukte hem altijd weer om een verrassende 

draai te geven aan bepaalde verhalen. Als hij goed op dreef was, 

dan zag je een twinkeling in zijn ogen. 

Nora is zo blij dat ze deze verhalen van haar opa heeft laten 

vastleggen op film. Nu kan ze altijd weer even terugkijken en 

-luisteren naar de film van haar lieve opa, die ze nu zo vreselijk mist. 

De top 3 van mooiste momenten

Je kunt er ook voor kiezen om verhalen te verzamelen door steeds 

naar een top 3 te vragen. Wat is de top 3 mooiste herinneringen 

uit de jeugd van de hoofdpersoon? En zijn top 3 mooiste 

vakantieherinneringen of grootste successen? Als je hiervoor kiest, 

vertellen je ouders misschien wel verhalen die je nog helemaal 

niet kent. Dit is een andere manier van de verhalen ordenen en dat 

levert nog wel eens een verrassend resultaat op. Welke top 3‘s kun jij 

bedenken? In stap 6 lees je hier meer over.

In gesprek met de kinderen

Het is ook een mooie optie om je ouders een gesprek te laten voeren 

met jou en hun eventuele andere kinderen. Als kinderen stel je 

vragen en je ouders geven daarop antwoord. Dat geeft een mooi 

beeld van de chemie tussen je ouders en jou/jullie. Je kunt daarbij 

natuurlijk voor verschillende manieren kiezen. Je vader in gesprek 

met één van zijn kinderen of met allemaal tegelijk. Maar als er veel 

kinderen zijn, dan maakt dat het filmen wel ingewikkelder. Stuk voor 

stuk mogelijkheden waarover je kunt nadenken. 

Fatima wist niet goed wat ze van het idee van haar oudste dochter 

moest vinden. Ze wilde wel met haar kinderen praten over haar 

leven. Dat vond ze wel oké, zelfs wel fijn. En dat kwam er eigenlijk 

nooit van. Maar die camera erbij, daaraan moest ze wel even 

wennen. 

Maar achteraf is Fatima zo blij. Ze hebben een prachtig gesprek 

gevoerd over onderwerpen waarover ze nog nooit had verteld. 

Dat is zo waardevol. Ook haar kinderen hebben genoten van alle 

verhalen. En die camera? Die was ze eigenlijk meteen vergeten, 

toen het gesprek begon. En daardoor kunnen ze nu allemaal dat 

gesprek nog eens terugkijken. En de film ook aan de kleinkinderen 

laten zien als die wat ouder zijn.

Laat de kleinkinderen aan het woord

Als variatie op het gesprek met de kinderen, kun je er ook voor 

kiezen om de eventuele kleinkinderen vragen te laten stellen. Zijn 

de kleinkinderen nog jong, maar wel oud genoeg om met hun 

grootouders een gesprekje te voeren? Denk dan eens na over het 

idee om ze om de beurt vragen te laten stellen. Vraag ze wat ze 

willen weten van hun opa of oma. ’Opa, wat is jouw lievelingskleur?’ 

of ’Oma, welk huisdier heb je vroeger gehad?’ Dat zijn vaak hele 

andere vragen dan jij en de eventuele andere kinderen zullen 

stellen, maar juist de afwisseling maakt het zo leuk. En het is voor de 

kleinkinderen ook fijn om later, als ze ouder zijn, deze beelden met 

hun grootouders nog eens terug te zien.
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Een dag uit het leven van je ouders

Een andere insteek waaraan je kunt denken, is een dagje filmen 

bij je ouders thuis. Je ziet hen bijvoorbeeld aan het ontbijt, aan 

de koffie, tussendoor kun je natuurlijk wat gerichte vragen stellen, 

zodat ze bepaalde verhalen vertellen die je graag in de film wilt 

vastleggen. Je ziet je ouders bezig in de garage, in de tuin of in huis, 

met huishoudelijke activiteiten of hun hobby. Na de lunch komen 

de kleinkinderen langs en daarmee voeren ze ook weer leuke 

gesprekken. Of ze spelen een spelletje. Met deze film krijg je een 

mooi alledaags inkijkje in het leven van je ouders.

Zo zijn er natuurlijk nog wel meer ideeën te bedenken of je kunt 

kiezen voor een combi van perspectieven. Het is in elk geval handig 

om van tevoren te bedenken hoe je de film over het leven van je 

ouders wilt opbouwen.

Bedenk wat het doel is van de film die jij wilt maken. Gaat het 

jou vooral om een stuk familiegeschiedenis? Wil je dat niet 

verloren laten gaan en wil je dat je ouders daarover vertellen? 

Of kies je voor een wat lossere insteek en wil je vooral een 

goed beeld krijgen van je ouders? 

Het kan natuurlijk allebei, maar het is wel handig om te weten 

hoe jij dat ziet. Daardoor kun je ook beter bepalen hoe je de 

verdere voorbereiding het beste kunt aanpakken. Schrijf jouw 

ideeën daarover op.



STAP 2

Kies je hoofdpersoon
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‘Elk leven is een verhaal.’

In dit boek ga ik ervan uit dat je de film over het leven van je ouders wilt 

maken. Maar wie zet je voor de camera? Wie wordt de hoofdpersoon 

van deze film? Daarin kun je nog wel keuzes maken. In deze tweede stap 

noem ik een paar mogelijkheden.

‘De enige twijfel die ik van tevoren had, was wat mijn 
moeder hiervan zou vinden. Zou ze willen meewerken?  

En wat vinden mijn broer en zussen van dit plan?  
Het was gek om het te vragen, maar het  

uiteindelijke doen viel mij reuze mee.’

Nike

Wie wordt jouw hoofdpersoon?

Als je ouders allebei nog leven, dan kun je kiezen wie van hen je 

het verhaal laat vertellen. Je ouders kunnen ook allebei over hun 

leven vertellen. Dat kunnen ze samen doen, maar ook allebei apart. 

Je kunt ook voor een combinatie kiezen. Bijvoorbeeld dat ze eerst 

allebei apart over hun jeugd vertellen en dan later samen in beeld 

komen, als het over hun gezamenlijke leven gaat. Op die manier 

kunnen ze elkaar aanvullen of samen een herinnering terughalen. 

Maar ook daarbij kun je voor variatie kiezen. Laat je vader vertellen 

over zijn hobby, terwijl hij daarmee bezig is in het tuinhuisje. En stel 

vragen aan je moeder terwijl ze aan het schilderen is in haar atelier. 

Of andersom natuurlijk. Voor de afwisseling is het goed om op 

verschillende plaatsen te filmen.

Je kunt er ook voor kiezen om één van je ouders de hoofdrol te 

geven in je film. Dat hangt ook af van het doel van je film, dat je in 

stap 1 hebt gekozen.

Stel je eens voor… Je zit voor een beeldscherm en je ziet wat 

beelden voorbijkomen van je ouderlijk huis. Vervolgens zie je 

je moeder in haar lievelingsstoel zitten. Ze glimlacht en vertelt 

over haar jeugd. Er komen wat zwart-witfoto’s voorbij met zo’n 

sierlijke randje, waarop je je moeder ziet met haar ouders, broers 

en zussen. Ze haalt fijne herinneringen op, maar vertelt ook over 

de moeilijkere tijden, bijvoorbeeld tijdens de oorlog. Je ziet een 

foto van de school waarop ze zat en een portretfoto van toen ze 

een jaar of 18 was. Ze praat verder en even later zie je wat beelden 

van de sportvereniging waarvan ze al bijna haar hele leven lid is. 

Je ziet je moeder samen met haar vriendinnen. 

Ineens zie je die foto die je wel kent van je moeder met je vader. 

Wat zijn ze jong! En wat zien ze er gelukkig en zorgeloos uit. En 

dan een paar trouwfoto’s. Je moeder vertelt over de dromen die 

ze in die tijd had. Bijzonder, eigenlijk heeft ze daarover nooit veel 

gezegd. Daarna gaat ze verder over jullie tijd als jonge gezin. Hé 

wat leuk, dat ben jij met je zus. Pfff, dat is lang geleden. Je moeder 

vertelt hoe jij als klein kind altijd met je jongere zus tenten en 

hutten bouwde in huis en met goed weer in de tuin. Leuk om die 

oude foto’s te zien.

Even later zit je moeder op de houten bank in de tuin. Die tuin, 

dat is haar grote trots. Ze praat verder over haar hobby’s, de 

kleinkinderen en wat ze nog graag wil doen nu ze met pensioen 

is. Ze is gelukkig nog gezond en vitaal, dus ze zal nog wel een 

aantal jaar van het leven kunnen genieten. Je bekijkt nog wat 

recentere foto’s, ook van je moeder met je eigen gezin. En tot slot 

hoor je hoe je moeder jou, je zus en jullie gezinnen wijze raad en 

een paar mooie levenslessen geeft. Op de laatste beelden zie je je 

moeder genieten van het werken in de tuin.

Laat je ook anderen aan het woord?

Je denkt misschien dat als een ouder is overleden, je kans is verkeken 

om een mooie film te maken. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kunt 
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ook een familielid, broer of zus van je ouder of een goede vriend of 

vriendin vragen om iets over het leven van je ouder te vertellen. 

De broer van je vader wil vast wel een paar verhalen over hun jeugd 

op de boerderij vertellen. Daarvan weet je moeder misschien niet zo 

veel. Op die manier kun je toch dat stukje van het verhaal toevoegen 

aan de film. En zo zijn er wel meer variaties te bedenken, om over 

verschillende onderwerpen verhalen vast te leggen.

‘Ik word beroemd!’ Dat roept de vader van Daniël, als hij de camera 

ziet. En dat terwijl hij eerst wat terughoudend was. Dat is een mooi 

moment. Het interview gaat boven verwachting goed. Zijn vader 

vertelt ontroerende verhalen over zijn eigen leven en dat van zijn 

kinderen. Verhalen over vroeger en hoe het allemaal begon, kan 

hij ondanks zijn dementie nog prima vertellen. 

Daniël is zo ontzettend blij dat hij toch nog een film over zijn vader 

heeft laten maken. Daarmee kunnen zijn jonge kinderen ook nog 

een beeld van hun opa krijgen.

Wie is een goede spreker?

Niet iedereen is een goede spreker. Er zijn mensen die daarmee wat 

meer moeite hebben. Mijn ervaring is dat bijna iedereen het leuk 

vindt om over het leven te vertellen. En omdat het over hun eigen 

leven gaat, hebben de meeste mensen ook genoeg te vertellen. 

Soms moet je daarbij alleen een beetje helpen. Zeker als je ouders 

het idee hebben dat hun leven niet interessant genoeg is. Als ze 

zich afvragen wat ze over hun leven kunnen vertellen. Verzamel van 

tevoren een aantal vragen die je kunt stellen. En denk daarbij ook aan 

wat extra, specifiekere vragen over hetzelfde onderwerp, waarmee 

je je ouders helpt om de verhalen van vroeger terug te halen.

Als je zegt ‘Vertel eens iets van vroeger’, dan is dat wel heel algemeen 

geformuleerd. Maak je vragen specifieker. Vraag bijvoorbeeld naar 

de middelbareschooltijd van (een van) je ouders. Daarbij kun je 

vragen stellen als: ‘Waar ging je naar de middelbare school en hoe 

heette die school?’ ‘Wat was je favoriete vak?’ of ’Werden er naast de 

schoolvakken nog andere activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld 

schoolfeesten of sportdagen?’

Ook als je ouders denken dat de verhalen over hun leven niet 

interessant genoeg zijn, kunnen ze dat voor de kinderen en 

kleinkinderen wél zijn. Je ouders kunnen misschien ook nog wel wat 

vertellen over hun eigen ouders en wat voor leven die hadden. Het 

zijn tenslotte allemaal verhalen over het leven van hun voorouders. 

Wat die verhalen ook interessant maakt, is dat ze zich voor een groot 

deel afspelen in een hele andere tijd. En zeker de jongere generatie 

kan zich dat soms moeilijk voorstellen. Dat er vroeger geen internet 

was, dat niet iedereen een mobiele telefoon had en dat het leven 

veel minder hectisch was…

‘Weet je hoe ik mijn vorige huis in de Amsterdamse Pijp heb 

gevonden?’ Ik kijk verbaasd en schud mijn hoofd. Ik ben in gesprek 

met een achternicht die ik kortgeleden heb leren kennen en we 

vertellen elkaar over ons leven. ‘Nou, in de jaren zeventig werkte 

ik in de Pijp en in die buurt wilde ik ook graag wonen. Dus in mijn 

pauzes en als ik naar huis fietste, keek ik altijd om me heen en 

speurde ik of ik leegstaande huizen zag.’ Ik reageer: ‘Dat meen je 

niet…’  ‘Ja’, gaat ze verder… ‘En als ik een woning zag die me wel wat 

leek, dan belde ik aan bij de buren om te vragen wie de huisbaas 

was.’ ‘Nou ja, ging dat echt zo?’ ‘Jazeker, zo heb ik mijn vorige huis 

gevonden, waar ik ruim 20 jaar heb gewoond. De huisbaas vroeg 

alleen of ik een vaste baan had en toen mocht ik erin en ik heb 

daar jarenlang heerlijk gewoond, dicht bij het centrum, vlakbij de 

markt.’ ‘Wauw’, mijn mond valt open van verbazing. ‘Wat was dat 

een andere tijd!’ 

Houd er wel rekening mee dat de ene persoon misschien wat meer 

moeite heeft om bepaalde herinneringen terug te halen dan de 
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andere. Dus als je dat weet van je vader, dan is het handig om van 

tevoren al over bepaalde zaken te praten. En misschien praat je 

moeder juist wel heel makkelijk en moet je haar soms afremmen als 

haar enthousiasme met haar aan de haal gaat. 

Bedenk wie de hoofdpersoon van jouw film wordt. Kies 

je voor één hoofdpersoon of toch liever voor meerdere 

hoofdpersonen? Het doel van je film en het moment waarop 

je filmt, kunnen daarop ook van invloed zijn. Over het ‘goede 

moment’ lees je meer in stap 3.

Wil je misschien meer mensen aan het woord laten over 

het leven van je ouders? Denk dan ook vast na over wie dat 

kunnen zijn. Vraag hen of ze willen meewerken en benoem de 

onderwerpen waarover je wilt dat ze vertellen. 

STAP 3

Bepaal een goed 
moment
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‘De tijd vliegt, maar de herinneringen  
blijven altijd bestaan.’

Je kunt natuurlijk op elk moment beslissen om een levensverhaal vast 

te leggen. Maar het is ook leuk om er een speciale gelegenheid voor te 

kiezen. Weet je wie je hoofdpersoon wordt, kijk dan naar zijn leven en 

bepaal wat een goed moment is om zijn levensverhaal vast te leggen. In 

deze derde stap lees je meer over welke momenten je kunt kiezen.

Kies een kroonjaar of huwelijksjubileum

Een bijzondere gelegenheid is natuurlijk een kroonjaar: als iemand 

60, 75 of 80 wordt. Zo’n kroonjaar ervaren de meeste mensen toch 

als een mijlpaal en daarbij is een levensverhaal op film natuurlijk 

een heel waardevol cadeau. Of gebruik een andere aanleiding, 

bijvoorbeeld een 40- of 50-jarig huwelijksjubileum. Als je daarvoor 

kiest, is het leuk om de verhalen van beide ouders vast te leggen in 

je film. Begin op tijd met de voorbereidingen. Hoe bijzonder is het 

om de film over hun leven te bekijken op het feest. Dat kun je doen 

in de kleine kring van alleen het gezin met partners en kinderen, 

maar natuurlijk ook met meer familie, zoals de broers en zussen van 

je ouders.

85 jaar is hij geworden, midden in de zomer, hun lieve vader. Wat fijn 

dat hij op die leeftijd nog zo fit is. Ze vieren het met alle kinderen en 

kleinkinderen. Geen groot feest in een zaal met veel gasten, maar 

gewoon bij hem in de tuin. Ze hebben gezongen, herinneringen 

opgehaald en om de beurt verteld over de verrassing die ze voor 

hem bedacht hebben. Geen cadeautjes om uit te pakken, maar 

dingen om samen te doen. Met zijn oudste zoon lunchen in 

Amsterdam in zijn favoriete café, waar hij vaak kwam toen hij nog 

werkte. Samen met de kinderen van zijn oudste zoon naar de film. 

En met zijn andere zoon en schoondochter een keer uit eten in dat 

chique restaurant in Baarn waar ze regelmatig kwamen toen zijn 

vrouw nog leefde. En zo heeft iedereen wat bijzonders bedacht. 

Hun vader is ontroerd en geniet met volle teugen. 

Zijn dochter heeft ook een bijzonder cadeau. Ze wil graag zijn 

levensverhaal vastleggen, in een film waarin hij terugkijkt op zijn 

eigen leven en het leven van hun moeder. Zij is twee jaar geleden 

onverwacht overleden en hun dochter is toen gaan beseffen dat 

ze meer van haar ouders wil bewaren dan alleen losse foto’s en 

wat korte video’s.

Kies voor een andere mijlpaal

Een andere insteek is om te kiezen voor een andere mijlpaal, zoals 

bijvoorbeeld het einde van een periode. Een duidelijke is natuurlijk 

de pensioendatum, maar het kan ook het einde van een andere 

periode zijn, zoals het afronden van een sportcarrière of van 

vrijwilligerswerk. Je hoofdpersoon sluit een bepaalde periode af 

en begint aan een nieuwe periode. Mooi om vast te leggen is een 

uitgebreide terugblik op het werk, de sport of het vrijwilligerswerk. 

En natuurlijk met een vooruitblik naar de toekomst. Welke plannen 

en dromen heeft je hoofdpersoon voor de toekomst? Weet hij al 

waaraan hij vanaf nu zijn tijd gaat besteden?

Robin zucht, waarom is ze nou weer zo laat met een cadeau voor 

Vaderdag! Ze vindt het leuk om haar vader elk jaar een keer extra in 

het zonnetje te zetten, maar ze vergeet toch weer om dat op tijd te 

regelen. Wat zal ze dit jaar doen? Een Japanse esdoorn voor in de 

tuin, een paar goede flessen Zuid-Afrikaanse Merlot of…? Wacht 

eens even! Laatst heeft ze iets gelezen over persoonlijke docu’s 

die je kunt maken over het leven van een dierbaar persoon, zoals 

je ouders of je grootouders. Dat is echt een bijzonder cadeau en 

niet alleen voor haar vader. Hij vindt het fijn om in het middelpunt 

te staan, maar dit is ook leuk voor de rest van de familie. En vooral 

voor haar zus en haar kinderen, die opa niet vaak zien omdat ze 

naar Californië zijn verhuisd.
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Fit en vitaal voor de camera

Er zijn mensen die liever zo lang mogelijk wachten met het 

vastleggen van hun verhalen en herinneringen. Dat kan natuurlijk, 

maar daaraan kleven ook wel wat nadelen. Je loopt het risico dat je 

te lang wacht. En is het niet leuker om je ouders fit en vitaal in beeld 

te zien dan een stuk ouder en vergeetachtig? Het voordeel van fit 

en vitaal is ook dat je beelden krijgt waarop ze actief bezig zijn. En 

waarschijnlijk vertellen ze de verhalen dan ook een stuk energieker. 

Heb je de keuze, dan adviseer ik: begin op tijd! Je kunt later altijd nog 

een tweede deel maken.

‘Ik zou het anderen zeker aanraden, het is goed om een 
film te laten maken als je ouders nog redelijk fit zijn.’

Nico

Doe het gewoon!

Het is leuk als er een mooie aanleiding is om een film te maken, maar 

dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt, nu je van dit idee hebt gehoord, 

ook gewoon besluiten dat NU een goed moment is om hiermee aan 

de slag te gaan. Het leven van je ouders is altijd interessant en er 

hoeft geen bijzondere aanleiding te zijn om dit vast te leggen. Een 

film over hun leven is voor iedereen een waardevol cadeau:

• Voor henzelf: mensen vinden het fijn als dierbaren interesse 

hebben in hun leven en de tijd nemen om te luisteren naar hun 

verhalen.

• Voor hun kinderen: soms komt die wens pas als je zelf ook wat 

ouder bent en al kinderen hebt, maar je wilt waarschijnlijk toch 

meer weten over je eigen afkomst, over je ouders en grootouders.

• Voor hun kleinkinderen: hoe bijzonder is het dat er een film is 

waarin je grootouders de hoofdrol spelen en vertellen over hun 

leven.

‘Omdat we merkten dat het voor mijn moeder fijn was 
om over vroeger te praten, hebben we besloten om haar 
levensverhaal op film vast te leggen. Daardoor hoor en 

zie je haar zoals ze is, heel levensecht.’

Jenneke

Vanuit een andere invalshoek

Een variant op het idee van de pensioendatum is dat collega’s een 

film maken over de collega die met pensioen gaat. Dat is natuurlijk 

ook een heel persoonlijk en uniek cadeau. In de film kijk je dan vooral 

terug op iemands werkzame leven. Je laat collega’s aan het woord 

over de pensionaris en over wat zij allemaal met elkaar hebben 

meegemaakt. Misschien heb je wat aan dit idee als de collega’s van 

je vader of moeder vragen wat je een mooi afscheidscadeau vindt 

voor hun pensioen.

Met een grote grijns op zijn gezicht kijkt Piet zijn collega’s aan. 

Wauw, wat is dit een geweldig cadeau! Ze hebben net de film 

bekeken die ze hebben laten maken voor zijn afscheid. Een aantal 

collega’s heeft mooie herinneringen opgehaald en komische 

anekdotes verteld. Het is ontroerend, maar ook hilarisch. En met al 

die beelden erbij, van het oude gebouw, het moderne kantoor en 

de fabriek, is het een prachtig levensverhaal geworden. Zijn hele 

leven, meer dan 50 jaar, heeft hij bij dit geweldige bedrijf gewerkt, 

maar nu is het toch echt tijd voor zijn pensioen. Met dit bijzondere 

cadeau kan hij ook later in alle rust nog eens terugkijken op 

zijn loopbaan. En hij vindt het ook mooi om de film aan zijn 

kleinkinderen te laten zien, als ze wat ouder zijn.

Welke van deze ideeën spreekt jou het meeste aan? Of welk bijzonder 

moment is bij jouw hoofdpersoon binnenkort actueel? Je ziet: er is 
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eigenlijk altijd wel een aanleiding om je te verdiepen in de verhalen 

en herinneringen van je ouders. 

Bedenk voor welke gelegenheid je bijzondere verhalen en 

mooie herinneringen van je ouders wilt vastleggen op film. 

Combineer het met een bijzondere gebeurtenis, als die er is, 

maar dat hoeft natuurlijk niet. 

Ga er ook mee aan de slag als er niet meteen een aanleiding 

is. Ook voor een verjaardag die geen kroonjaar is of een 

trouwdag die geen jubileum is, is dit een heel persoonlijk 

cadeau van onschatbare waarde.

STAP 4

Denk na over 
je aanpak
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Hoe nu verder?

Wat fijn dat je dit boek hebt gelezen. Ben je ook enthousiast 

geworden over het vastleggen van de verhalen over en van je ouders 

op film? Heb je al ideeën gekregen over hoe jij het wilt aanpakken? 

Ben je misschien al begonnen met de voorbereidingen? 

Kun je nog meer inspiratie gebruiken? Ga dan naar 

www.mijnverhaalopfilm.nl/10stappen 

 of scan de QR-code. 

Daar vind je nog meer handige hulpmiddelen.

Wat is de eerste vervolgstap?

Heb je dit boek eerst helemaal gelezen? Dan weet je dat het 

belangrijk is om de film met de verhalen van je ouders goed voor 

te bereiden. Denk na over het doel, wie je hoofdpersoon wordt en 

welke verhalen je wilt vastleggen. Gebruik daarvoor de stappen uit 

dit boek en kijk op www.mijnverhaalopfilm.nl/10stappen. Of neem 

vrijblijvend contact met mij op als je wilt sparren over de ideeën die 

je hebt. Ik denk graag met je mee!

Aan de slag met filmen en monteren

Heb je de nodige voorbereidingen getroffen en het draaiboek 

compleet gemaakt? Je volgende stap is dan eerst het filmen en 

daarna het monteren van al het verzamelde materiaal. Als input 

hiervoor heb je de filmbeelden van je ouders die hun verhalen 
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vertellen, maar ook de foto’s die je wilt toevoegen aan de film en 

misschien zelfs wat muziekfragmenten.

‘Ik gun het iedereen om zo’n mooie film te hebben.’

Nike

Kun je hulp gebruiken bij het filmen en monteren?

Zie je er tegenop om zelf te filmen en te monteren? Kijk dan eens 

op mijn website: www.mijnverhaalopfilm.nl/levensverhaal. Op deze 

pagina vind je meer informatie over het maken van een levensverhaal 

op film. Wil je samen met mij de volgende stap zetten? Stuur me een 

e-mail, dan bespreken we in een vrijblijvend telefoongesprek of en 

waarmee ik je verder kan helpen. Ik help je graag verder om de film 

over het leven van je ouders te maken!

Of wil je liever dat ik je help met het filmen en monteren? Dat 

kan natuurlijk ook. Dan bespreken we van tevoren je plannen en 

natuurlijk het draaiboek, als je dat hebt gemaakt. Daarna kom ik een 

dag bij je ouders thuis, om hen te filmen. We hebben de hele dag de 

tijd om op verschillende plekken in en om het huis te filmen. En er 

is ook tijd om meer mensen te filmen dan de hoofdpersoon alleen. 

Van al het materiaal, inclusief de foto’s die jullie hebben uitgezocht, 

maak ik een film, die minimaal een uur duurt. Je krijgt het resultaat 

op een USB-stick van me.

Neem contact met mij op

Hier vind je mij:

marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl

www.mijnverhaalopfilm.nl

www.linkedin.com/in/marjolijnvanderveeken

YouTube: Marjolijn van der Veeken of scan de 

QR-code

Over de auteur

Marjolijn is tekstschrijver van 

zakelijke teksten en videomaker van 

levensverhalen. Haar bedrijf heet: 

Mijn verhaal op film. Hiermee helpt ze 

families om hun mooie herinneringen en bijzondere verhalen vast 

te leggen op video, zodat een stukje familiegeschiedenis bewaard 

blijft. 

Marjolijn is getrouwd en heeft een volwassen dochter en een 

volwassen zoon. Ze filmt al sinds de geboorte van haar kinderen 

en vindt het vooral heel leuk om van al het verzamelde materiaal 

een mooie film te maken. Na het verlies van haar moeder, in 2001, 

realiseerde ze zich dat haar kinderen en neefjes hun oma nooit 

zullen leren kennen. En zelfs nooit een beeld van haar zullen krijgen  

behalve via een aantal foto’s. Toen een broer van haar moeder 

ernstig ziek werd, ontstond bij Marjolijn het idee om zijn verhalen 

en herinneringen vast te leggen op film. Dat werd een groot succes. 

In een film zie je iemand zoals hij is. Je ziet en hoort niet alleen zijn 

stem en lach, maar je ziet ook hoe hij beweegt en welke emoties 

hij heeft bij de verhalen die hij vertelt. Je hoort de stiltes die hij laat 

vallen, als hij een verhaal vertelt. Dat is de meerwaarde die je creëert 

met film.

Marjolijn aan het woord

‘Als tekstschrijver van met name zakelijke teksten, zoals klantbrieven 

en teksten voor websites, had ik nooit eerder het idee om een boek 

te schrijven. Vroeger hield ik dagboeken bij en toen heb ik weleens 

gedacht: ‘Goh, als ik later toch eens een boek zou kunnen schrijven. 

Maar waarover dan?’ 

Tot voor kort had ik daarvoor geen concreet plan, maar begin 2022 

ontvouwde zich toch opeens een idee voor een boek. Hoe meer ik erover 
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nadacht, hoe enthousiaster ik werd. Met een boek kan ik andere mensen 

bereiken, die ik enthousiast wil maken voor dit idee: bijzondere verhalen 

en mooie herinneringen van hun ouders vastleggen op film.

Mijn missie is om zo veel mogelijk mensen te inspireren met dit idee. Dat 

ze een film kunnen maken met de verhalen van hun ouders, dat is iets 

wat de meeste mensen niet weten. Het idee om een levensverhaal op te 

schrijven en er een boek van te maken, is veel bekender. En als je ouders 

echt heel veel te vertellen hebben, kun je er altijd nog voor kiezen om alle 

verhalen vast te leggen in een boek. Maar zoals inmiddels waarschijnlijk 

wel duidelijk is, ben ik zelf erg enthousiast over de toegevoegde waarde 

van film. Je krijgt een nog beter beeld van je ouders: je hoort ze praten 

en lachen, je ziet hun bewegingen. Je ziet dat kuiltje in hun wang of dat 

lachrimpeltje in hun gezicht.

Tot z’n 80e verjaardag was mijn vader zeer actief in het 

schoolbestuur van onze lagere school en bij de roeivereniging 

waarvan hij al zijn hele leven lid was. Maar na zijn 80e verjaardag, die 

we nog groots gevierd hebben, werd hij langzaam minder actief. 

Hij kreeg lichamelijke klachten, ging vaker naar de huisarts, soms 

naar het ziekenhuis. Tot zijn 85e verjaardag verliep zijn leven kalm. 

Hij was het liefst gewoon thuis, maar bleef wel zeer geïnteresseerd 

in zijn kinderen en kleinkinderen. Trots als een pauw was hij toen 

zijn oudste kleinkind het middelbareschooldiploma haalde. Hij 

had niet verwacht dat hij dat nog zou meemaken. 

‘Maar opa‘, zei het oudste kleinkind, ‘u wordt toch wel honderd!?’ 

En ja, dat vonden we allemaal geen vreemde opmerking. Toch is 

hij kort na zijn 85e verjaardag overleden. Ineens was hij er niet 

meer.

Nu ben ik wees en heb ik samen met mijn broers ons ouderlijk 

huis leeggehaald. Behalve veel oude huisraad, komen we ook 

persoonlijke dingen tegen. Mijn vader heeft heel veel bewaard. 

Stapels oude agenda’s en oude kasboeken waarin mijn moeder 

jarenlang heeft opgeschreven hoe ze het huishoudgeld 

besteedde. Maar ook fotoboeken en rekken vol met dia’s die 

onze vader vooral in onze jeugd heeft gemaakt. Een boek met 

stambomen van zijn familie en allerlei lijsten met namen van 

verre neven en nichten waarover hij wel eens wat verteld heeft. 

Maar we kunnen hem niet meer vragen hoe het nou precies zit.

Waarom ik je dit allemaal vertel? Omdat ik jou gun dat je die 

herinneringen wél kunt bewaren.

Daarom hoop ik dat ik je met dit boek geïnspireerd heb om hiermee  

aan de slag te gaan. En ken je iemand voor wie dit ook interessant  

is? Wijs hem dan ook op dit boek of op mijn website:

www.mijnverhaalopfilm.nl. Daarop vind je ook een hele serie blogs met 

interessante verhalen en tips.

Wil je meer weten over wat ik doe? Kijk dan op mijn website, mijn 

LinkedIn-profiel of mijn YouTube-kanaal. Of stuur me een e-mail via 

marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl. Ik vind het leuk om van je te horen en 

ik denk graag met je mee.’



92 93Over de auteur

Wat klanten zeggen over Marjolijn

‘Het allermooiste aan dit project waren de voorbereidingen. Mijn broers en ik 

hadden eerst een aantal vragen opgesteld, over wat we graag nog zouden 

willen weten over mijn moeder of hoe dingen gegaan zijn. Daarna heb ik, 

voordat Marjolijn kwam filmen, middagen lang met mijn moeder gesproken 

en alle vragen doorgenomen. Tijdens deze gesprekken heb ik vragen gesteld op 

een manier alsof ik een interview afnam, dus met een heel andere benadering 

dan in een ‘gewoon gesprek.’ En mijn moeder, die nooit zo heel spraakzaam is, 

sprak honderduit! Dit zijn voor mij zeer waardevolle herinneringen geworden.

Door ‘deze oefeningen’ verliep het filmen ook heel gemakkelijk en natuurlijk. 

Marjolijn heeft alles geselecteerd, gemonteerd, muziek, oude foto’s en herinne-

ringen opgenomen, zodat het eindresultaat meer dan de moeite waard is.’

Jenneke

‘Ik snap het zo goed dat je gewoon iets wilt vasthouden, een ander soort 

herinnering, niet alleen op een foto, maar dat je ook de mimiek, manier van 

denken en het gezamenlijke hebt. Ik dacht ook: ik wil niet dat het een memorial 

wordt. De film moet gaan over hoe we het nu met elkaar doen, we maken er 

iets gezamenlijks van.

Het gesprek liep soepel, de ene vraag na de andere. Jullie vragen waren zo goed. 

De manier van vragen stellen en reageren was fijn. Jullie waren nieuwsgierig en 

open.’

Marijke

‘Marjolijn is heel zorgvuldig geweest in haar vragen, ze heeft het hele leven van 

mijn ouders bevraagd. En ze heeft mijn vader ook nog in zijn museum gefilmd 

en mijn moeder in haar moestuin. Fijn dat ze die vertrouwde beelden ook 

heeft vastgelegd. Verder werkt ze met goede apparatuur. En ze heeft foto’s van 

vroeger ingescand en in de film gemonteerd, erg leuk!

Marjolijn werkt heel precies en het resultaat is een blijvend en waardevol 

document. Het is mooi gemaakt, met veel geduld en liefde. Ze stelde mijn 

ouders gerust en het werd echt hun document.

Toen mijn vader de film voor het eerst zag, zei hij: ‘Ik werd emotioneel bij het 

zien van de film. Je ziet je hele leven in een uur tijd voorbijkomen, mooi hoor!’’

Nico

‘Je maakte een overtuigende en enthousiaste indruk en daarom vonden we het 

meteen een goed idee om een film te laten maken. De samenwerking was heel 

prettig. Je geeft in de film een heel levendig en juist beeld van Pim. Door de 

manier waarop je deze docu hebt gemaakt, heb ik veel vertrouwen gekregen in 

de waarheidsgetrouwheid van een docu.

Ik ben erg tevreden met het eindresultaat, dat is echt uniek en onbetaalbaar. 

Vrienden van mij, uit Frankrijk, vonden het een heel mooie en ontroerende film, 

omdat Pim zo open, eerlijk en goed over zichzelf vertelt. En dat heb jij met jouw 

regie bereikt!’ 

José

‘Ik wil dat mijn zoontje kan zien hoe mijn moeder was en dit niet alleen via mijn 

woorden hoort, maar dat hij haar echt kan zien. En ik wilde ook wel vragen 

stellen die ik nooit eerder zo heb gesteld. Toen dacht ik: ‘Dit proces is voor 

mijzelf ook fijn.’

Je zou elk gezin zo’n gesprek gunnen, omdat je dan over dingen praat die je 

normaal gesproken niet zo snel benoemt, maar waar je wel nieuwsgierig naar 

bent. Je zou het iedereen cadeau moeten geven. Het is een mooi document en 

een goede aanleiding om zo’n gesprek te voeren.’

Juul

‘Iedereen verdient het om zo’n document over zijn of haar ouders te hebben. 

Als mijn Nederlandse website over stambomen in de lucht gaat, komt er een 

link op naar jouw website, Marjolijn. Dit is een prachtige aanvulling op een 

stamboom! Ik vind dat je het heel zorgvuldig hebt aangepakt, waardoor er een 

prachtige documentaire is ontstaan.

Ik vond het FANTASTISCH om het levenshaal van mijn ouders te zien en te 

horen! Ik kende 99-100% van wat ze vertelden natuurlijk al, maar nu ligt het 

vast. Leuk om te zien hoe ze gewoon zichzelf waren, echt heel leuk. Ook zo mooi 

dat mijn moeder de hand van mijn vader pakte terwijl we de video bekeken, iets 

wat ze anders NOOOOOIT doet!! We hebben het document samen bekeken. 

We vonden het allemaal heel mooi en zijn er heel blij mee. En ik hoop dat je nog 

heel veel van deze opdrachten krijgt.’

Marianne




