
Interview met Imagine IC | 25.03.08 
 
De symbolic table wordt merendeels in verzorgingstehuizen gebruikt. Het is de 
bedoeling dat de verhalen die de ouderen nog hebben over het verleden en vooral hun 
komst naar Nederland nog gedocumenteerd worden. De verhalen en ouderen sterven 
letterlijk uit. Het is belangrijk dat dit gebeurt omdat het een onderdeel is van hoe 
jongeren zicht staande houden in deze samenleving. Naast het feit dat het gaat om je 
etnische achtergrond wordt er Nederland ook onderscheidt gemaakt tussen het feit dat 
je een man of vrouw bent, hiphopper/skater, wit of gekleurd etc. Culturele diversiteit 
houdt schuil in een ieder van ons. Zo kan je over pom al zeggen dat het eigenlijk een 
Joods recept is die van Nederland naar Suriname is overgewaaid en weer terug.  Terwijl 
vele mensen denken dat pom alleen een Surinaams gerecht is.  
 
Sommige immigranten hebben onder slechte omstandigheden hun land van herkomst 
verlaten. Ze zijn dan met minder dan niets in Nederland aangekomen. Het enige wat ze 
wel bezitten zijn herinneringen, recepten en dat soort dergelijke. Het bovenliggende 
direct zichtbare voor anderen is je lifestyle maar onderliggend zijn de herinneringen en 
de verhalen.  
 
De symbolic table is vooral voor de wat oudere immigrant. Het maakt het mogelijk de 
persoonlijke ervaringen van immigranten tijdens bepaalde gebeurtenissen op te wekken. 
Deze persoonlijke ervaringen/verhalen zijn meestal gelinkt aan een collectief verhaal of 
gebeurtenis uit de westerse geschiedenis. De focus tijdens het verhalen van deze 
persoonlijke ervaringen ligt vooral op het eerste moment van.... bv. aankomst in 
Nederland/sneeuw etc, maar ook de alledaagse dingen zoals slapen (in een bedstee), je 
haar wassen met mareng.  
 
Er is gekozen voor de Indonesiërs als eerste groep omdat hun als de pioniers worden 
beschouwd van het verwerven van een nieuwe cultuur in je eigen cultuur, intergeren. 
Met dit project was het vooral de bedoeling om het feit, dat integreren niet gemakkelijk 
is, aan het licht te stellen. Maar ook om de ouderen hun zegje te laten doen, hun 
verhaal te laten vertellen. Veel van deze ouderen zijn deze vragen nooit gesteld en was 
het een opluchting om het verteld te hebben. Hierna was het soms wel zo dat de 
ouderen of familieleden geen toestemming gaven tot publicatie van het verhaal. Het is 
dan te pijnlijk en persoonlijk om op deze manier te delen met anderen.  
 
Bij de werkwijze kwam “houdt het vooral persoonlijk” steeds terug. Niet alleen tijdens 
de vraagstelling maar ook vanuit jezelf. Betrek je eigen persoonlijke situatie in het 
gesprek/interview om een vertrouwelijke en eerlijke sfeer te ontwikkelen. Op deze 
manier zijn ze meer geneigd iets over zich zelf te vertellen en zich niet alleen bij de 
feiten te houden. Bij mannen viel het vooral op dat ze zich bij de feiten hielden. Ze 
vertelden het net zoals het in de geschiedenisboeken beschreven stond.  
Eerst was er sprake van een groepgesprek  met behulp van de symbolic table. wat 
eventueel werd opgevolgd door een individueel gesprek als een oudere wat meer te 
vertellen had. Ook was er dan een mogelijkheid voor de ouderen om persoonlijk 
beeldmateriaal aan te leveren. Groepsgesprekken rondom de symbolic table zorgde 
vaak voor herkenning in het filmpje en elkaars verhalen. Mensen luisterden echt naar 
elkaar. Nieuwe ontdekkingen werden er gedaan, connecties gelegd en raakvlakken 
ontwikkeld. Een duidelijk voordeel van het gebruik van de symbolic table was dat de 
gebruikers ervan zich snel op zich gemakt voelde. Er kon wat te drinken opgezet 



worden maar ook je handen en voeten waren verborgen onder de tafel. Zenuwtrekjes 
waren niet direct zichtbaar, wat relaxend werkte. Ook de kleine projectie van het beeld 
uit de symbolic table bracht het wat dichter bij en zorgde voor een intiem effect. Er 
kwam ook naar voren dat migranten verhalen van verschillende groepen vaak overeen 
komen met elkaar. Er hoeft geen onderscheidt gemaakt worden in soort Surinamer 
bijvoorbeeld. Ook het archiveren en taggen/meta van de verhalen blijft dan gemakkelijk. 
 
1ste generatie - opa & oma-uit eigen wil naar NL- terugdenken aan/ delen van informatie 
1,5/ generatie - Kinderen - meegenomen naar NL – Indonesiër - gaten invullen. 
2de generatie - Kinderen van 1.5 generatie – Nederlands – informeren/ gaten invullen 
3de generatie – Kinderen van 2de generatie – Nederlands – helemaal wel of helemaal 
niet geïnteresseerd in verleden. 
 


