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Steeds meer mensen schrijven hun levensverhaal en dat van hun

ouders op, of laten dat doen. Omdat achterom kijken inzichten

geeft. Maar ook omdat het zo waardevol is om de generatie(s)

boven je echt te leren begrijpen. Louël de Jong schreef haar eigen

levensverhaal op, en is nu bezig met dat van haar moeder.

Inspiratie

Je Leven
op papier

 Nog één keer zouden we 
het buurtcafé bij ons in 
de straat feestelijk ope-
nen voordat het gesloopt 

werd. Het stond al twee jaar leeg en 
dus moesten we het voor die ene dag 
f link pimpen met onze eigen spul-
len. Zo werden er oude tafeltjes naar 
binnen gesleept, gebloemde serviezen, 
slingers en schapenvachtjes uit eigen 
collecties. En tot slot, als een soort 
pronkstuk, kwam daar het schilderij 
van opa Johan, de opa van een vrien-
din van mij. De hele dag schitterde 
hij aan de muur als een pater familias 
en elke keer als ik naar dat schilderij 
keek, dacht ik: goed geregeld opa, 
daar hang je maar mooi. Zo vergeten 
ze je niet. Veel mensen vroegen wie  
die man op dat schilderij was en dan 
vertelde mijn vriendin verhalen over 
hem. Het fascineerde me. Wat wist ik 
nu precies van mijn opa en oma? 
Mijn oma’s heerlijke mokkataart her-

inner ik me. En dat ze sowieso veel 
bakte en van gekkigheid hield. Dat 
mijn opa mooi schilderde en graag 
aan zee was. En wat wist ik van mijn 
ouders? Dat mijn moeder ook mooi 
tekent en van kunst houdt en dat 
mijn vader nooit klaagt, ook niet als 
hij voor de zoveelste keer nieuwe 
elektriciteitskabels moet aanleggen 
in mijn nieuwe huis of oude schuur. 
Maar waar genoten ze van als kind? 
Wat heeft hen verdriet gedaan? Hoe 
uitten hun ouders hun liefde? Wat 
zijn hun angsten? Wanneer waren ze 
trots op zichzelf? 
Als kind stel je geen diepgaande vragen 
aan je ouders, in je middelbareschool-
tijd ben je vooral geïnteresseerd in  
jezelf, dan ga je studeren, krijg je zelf 
kinderen en ben je drukdruk. Pas als 
je kinderen groter worden - plop! - 
komen je ouders weer in beeld.  
Althans, zo ging het bij mij. Dat ik 
over mijn ouders ging nadenken, had 

ook te maken met mijn eigen crisis. 
Tegen de lamp gelopen door alles te 
willen en geen grenzen te stellen, was 
ik gedwongen een tijd rust te nemen. 
En hoe moeilijk en confronterend 
dat ook was, leerzaam en rijk was het 
ook. Omdat ik vragen ging stellen en 
ging nadenken over bepaalde keuzes 
die ik had gemaakt. En zo kom je  
onherroepelijk bij je ouders, omdat 
bepaalde patronen al jong in gang 
zijn gezet. Waarom kies je altijd voor 
de veilige weg? Of waarom vind je het 
moeilijk om met je vuist op tafel te 
slaan en te zeggen wat jíj vindt? De 
oorsprong ligt vaak in je jeugd. Niet 
dat je een kopie bent van (een van je) 
ouders, maar ze hebben bepaalde  
eigenschappen van jou gestimuleerd 
en geprikkeld. Of niet. Zo slijten  
bepaalde patronen in een familie, 
van generatie op generatie. 

Het meisje in mijn moeder
Een jaar na het feest in het café zat ik 
bij mijn moeder (71) op de bank met 
een recorder tussen ons in. Ik had 
besloten haar levensverhaal op te 
schrijven. Als mooi document en om 
haar nog beter te leren kennen. Bij 
de eerste vraag hoorde ik meteen iets 
wat ik nooit geweten heb. Voor haar 
vroegste jeugdherinnering ging ze 
terug naar de oorlog. Ze woonden 
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met hun gezin in Overveen, vlak ach-
ter de duinen bij Bloemendaal. Om-
dat het gebied direct achter de dui-
nen in bezit was van de Duitsers, 
moesten ze hun huis uit en op een 
bovenetage in Haarlem wonen. Daar 
waren mijn opa en oma heel ongeluk-
kig, en op een gegeven moment be-
sloten ze stiekem weer in hun eigen 
huis te gaan wonen. Mijn moeders 
eerste herinnering, ze was pas drie, 
was de aanblik van hun donkere, lege 
woonkamer, waarvan de ramen aan 
de voorkant waren dichtgetimmerd. 
Het emotioneerde haar nu. Als kind 
heeft ze ongetwijfeld de spanning en 
dreiging gevoeld, en misschien tege-
lijkertijd de opluchting van haar va-
der en moeder, die eindelijk weer op 
hun vertrouwde plek waren. 
Anderhalf uur praatten we over vroe-
ger, waarbij veel dingen ter sprake 

kwamen die ik niet wist. Ik heb mijn 
grappige, energieke en kordate oma 
goed gekend, maar dat mijn moeder 
zich als kind naast haar vaak klungelig 
voelde, wist ik niet en ontroerde me. 
Opvallend genoeg kan mijn moeder 
zelf ook niet goed tegen klunzigheid 
– heeft dit met elkaar te maken? 
Waarschijnlijk wel. Ook vertelde ze 
dat ze als kind zo genoot van de 

schooltuin en de zon die scheen op 
de rode geraniums op de vensterbank 
in de klas. En dat ze later graag verder 
had willen leren, maar dat er geen 
geld voor was. 
Hoewel het ook heftig was mijn moeder 
zo ‘open’ te voelen, bracht het mij nog 
dichter bij haar. En begreep ik beter 
wie zij is als mens, terwijl we alleen nog 
maar over haar kinderjaren hadden 
gesproken. De volgende dag mailde ze 
dat ze de rest van de avond bij vlagen 
een benauwend gevoel had gehad. En 
weer dat kleine meisje was. Maar dat 
ze, denkend aan ons gesprek, ineens 
een belangrijk stukje zag dat haar 
groei had bepaald. Namelijk dat mijn 
opa en oma er alles aan hadden gedaan 
een plek voor haar te regelen op een 
fijne middelbare school, met een 
open sfeer, in een groene omgeving. 
Daar voelde ze zich een stuk steviger en 

werd haar denken gevoed met allerlei 
nieuwe invalshoeken.

Huilen na veertig jaar
“De uitspraak van Kierkegaard: ‘Het 
leven moet vooruit geleefd en achter-
waarts begrepen worden’, halen wij 
graag aan,” zegt Stefan Woudenberg, 
trainer bij Phoenix Opleidingen, in-
stituut voor professionele ontwikkeling 

en persoonlijke groei. “Het eerste jaar 
van onze basisopleiding Professionele 
Communicatie staat in het teken van: 
wie ben ik? Een van de opdrachten is 
het schrijven van een levensverhaal. 
Want om jezelf te kennen, moet je 
achterom kijken. Hoe meer grip je hebt 
op je bron, hoe duidelijker je richting 
vooruit. Anders gezegd: als je een 
nieuwe stap wilt zetten, vraagt dat erom 
goed af te ronden wat je achterlaat. 
Dat houdt in dat je pijn onder ogen 
komt. Pijn gaan we uit de weg, terwijl 
daar juist onze groei zit. Om een voor-
beeld te geven uit mijn eigen leven: 
toen ik drie was, overleed mijn moeder. 
Mijn reactie als driejarige was dat niet 
zo erg te vinden. Dat heb ik veertig 
jaar kunnen volhouden. Verstandelijk 
kon ik er wel mee dealen, ik had haar 
immers niet goed gekend. Maar er-
gens in mijn lichaam zaten wél mooie, 
warme herinneringen aan haar en was 
er verdriet. Rond de geboorte van 
mijn dochter kwam die pijn alsnog 
naar boven. Als driejarige had ik geen 
traan gelaten, als veertigjarige heb ik 
f link gehuild. Het was louterend om 
mijn levensverhaal op te schrijven – 
wie was mijn moeder nou? Naarmate 
we ouder worden, gaan gebeurtenissen 
om verwerking vragen. Kennelijk 
ben je op een gegeven moment sterk 
en oud genoeg om dat aan te kunnen. 
Dan wil je verder en moet je langs die 
pijn. Het schrijven van je levensverhaal 
helpt daarbij,” aldus Stefan.

net zo koppig als pa
Die ervaring had ik ook. Want in de 
periode dat ik in de knel zat, rust moest 
nemen en naar een psycholoog ging, 
vroeg ook zij mij mijn levensverhaal 
op te schrijven. Al jaren voelde ik 

Live mindfully 

‘Na het stellen van mijn eerste vraag 
hoorde ik meteen iets wat ik nooit 

geweten heb’
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Zelf een levensverhaal schrijven? op de volgende pagina een paar handige schrijftips...Live mindfully 

onderhuids – ik weet niet hoe ik het 
anders moet omschrijven – dat ik een 
keer ‘aan de bak moest’. Dat er iets 
verwerkt moest worden. En nu was het 
kennelijk zover. Tijdens het schrijven 
voelde ik heel duidelijk waar mijn pijn 
zat, simpelweg omdat de tranen soms 
ineens over mijn wangen liepen. Zoals 
Stefan het verdriet om zijn overleden 
moeder jarenlang had weggestopt, 

had ik het verdriet om de scheiding 
van mijn ouders niet toegelaten. Ik 
was zestien toen dat gebeurde en 
dacht het allemaal wel te begrijpen. 
Er waren nooit drama’s geweest thuis 
en ik heb lieve ouders. Dus klaar! Niet 
dus. Ik moest die pijn alsnog voelen, 
en omdat ik die pijn zo druk uit de 
weg was gegaan (door letterlijk druk te 
zijn) waren er intussen meer ervaringen 
die gelijk in die golf meekwamen. 
Maar na een moeilijke periode kwam 
de vrolijkheid terug, nu zonder dat 
onderliggende ‘ik heb nog een appeltje 
te schillen’-gevoel.  
Stefan: “Het is nodig dat verdriet vast 
te pakken. Daarna komt er ruimte voor 
iets nieuws. Bij mij was dat levenslust 
en plezier. Wat wij op de opleiding doen 
is studenten – veelal rond de veertig 
jaar, halverwege hun carrière en toe 
aan verdieping – hun levensverhaal in 

groepjes met elkaar te laten delen. 
Van elke groep hoor ik hoe louterend 
dat voor hen is. Het is ook een bijzonder 
moment in de opleiding. Voor veel 
mensen is het de eerste keer dat ze in 
deze volledigheid op hun leven terug-
kijken. Vanaf je veertigste ben je meer 
bezig met: hoe ga ik dingen delen en 
doorgeven? En: wat heb ik eigenlijk 
meegekregen? Dat is niet altijd wat je 

zou willen. Maar ook daarmee moet je 
dealen. Ergens bén je ook je moeder en 
bén je ook je vader. Het gaat erom van 
deze binding een verbinding te maken. 
Om losser te komen van je moeder of 
vader, is eerst nodig te zien: hé, hier-
in lijk ik op je. Leren dat gelijke stuk 
te aanvaarden, leuk of niet, want pas 
dan kun je verschil gaan maken. Door 
aan te nemen dat je net zo koppig of 
gesloten bent als je vader, ontstaat er 
de mogelijkheid het anders te doen.”   

steeds wijzer
Je levensverhaal is een mooi docu-
ment met waardevolle, persoonlijke 
details en typische (familie)gewoonten 
dat wordt doorgegeven aan een volgende 
generatie. Zo kunnen anderen mis-
schien nog iets leren van jouw verhaal. 
Daarnaast is het opschrijven van je 
levensverhaal een aanzet tot persoon-

lijke groei. Omdat je teruggaat naar 
je bron, je herinneringen, waar ook 
onverwerkt verdriet ligt. Of zoals 
mijn toenmalige psycholoog het ver-
woordt: “Het opschrijven van je levens-
verhaal is een manier om de balans op 
te maken van je levensloop, opnieuw 
betekenis te geven aan vroegere erva-
ringen en meer zin te geven aan het 
huidige leven. Het kan belangrijke, 
terugkerende thema’s zichtbaar maken 
en het maakt je meer bewust van oude 
patronen en aangeleerde overtuigingen. 
Hierdoor kun je in het hier en nu ook 
meer bewust verder leven. Het bevor-
dert zelfbewustzijn en zelfrespect.”
Doordat ik wat pijn onder ogen kwam, 
kreeg ik behoefte mijn ouders beter te 
kennen en ben ik nu mijn moeders 
levensverhaal aan het opschrijven. En 
zo helpen we elkaar, proberen we van 
generatie op generatie steeds een 
stukje wijzer te worden. Door onszelf 
te bevrijden van blokkades. Straks heb 
ik een mooi boekje met daarin het 
verhaal van mijn moeder en kunnen 
mijn kinderen lezen dat hun lieve, 
vrolijke oma het ook niet altijd makke-
lijk had. Dat ze ook haar onzekerhe-
den en hobbels had in haar leven. En 
dat die er dus kennelijk bij horen.  

meer LeZen? 

✻  dr. ernst Bohlmeijer is  

psycholoog, werkzaam bij  

de Universiteit twente. hij  

publiceerde enkele boeken over 

levensverhalen. onder meer ‘de 

betekenis van levensverhalen‘, 

€ 55,99 (Bohn Stafleu van  

Loghum) en ‘de verhalen die we 

leven,‘ € 32,50 (Uitgeverij Boom).

‘Vanaf je veertigste ben je meer bezig met: 
hoe ga ik dingen delen en doorgeven? 

Wat heb ik eigenlijk meegekregen?’



Je eigen LevenSverhaaL: 
een klein beginnetje

Er zijn meerdere bureaus/journalisten die je levensverhaal 
kunnen opschrijven. Een greep uit het aanbod:
✻ Mijnlevensverhaal.com 
✻ Biografiebureaubakker.nl  
✻ Woordenoverleven.nl 

scHrijf je Het levensverHaal van een dierbare 
op, dan zijn dit Handige tips:
✻  Bekijk eerst (samen) oude foto’s. Fijn om in de stemming 

te komen en het activeert herinneringen.  
Dit viel me op bij het bekijken van de foto’s:

✻  Deel het levensverhaal op in tijdvakken.  
Deze periodes zijn voor mijn verhaal van belang:

✻  Durf door te vragen (soms moeilijk bij iemand die je 
goed kent). 
Moeilijke vragen die ik waarschijnlijk zal tegenkomen 
zijn:

✻  Vraag naar details, juist de kleine dingen kunnen  
verrassende wetenswaardigheden opleveren.

✻  Blijf open-minded (vaak heb je onbewust al veel ingevuld 
als het om bijvoorbeeld je vader of moeder gaat). 
Misschien zijn de volgende dingen heel anders dan ik nu 
denk:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil nog research doen naar de volgende (historische) 
onderwerpen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✻  Neem de tijd, er komen verhalen én emoties los. 

Op deze dagen/uren wil ik vast aan mijn project werken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✻  Voer de gesprekken in een aantal sessies van bijvoorbeeld 

1,5 uur, liefst in een vertrouwde, ‘veilige’ omgeving.

Kijk voor meer tips op ineenboek.nl.
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