Persbericht
Boekpresentatie en podcast lancering
HET LEVEN IN DE VOLKSBUURT
Donderdag 14 april 2022

In het afgelopen jaar heeft het Volksbuurtmuseum meer dan honderd bewoners
van Utrechtse volksbuurten geïnterviewd over hun dagelijks leven. Prachtige
verhalen die het waard zijn om gedeeld te worden. Met trots presenteren wij
dan ook het boek Het leven in de volksbuurt en een bijbehorende podcastserie
waarin 8 portretten worden uitgelicht.
Het boek vertelt het verhaal van het leven van mensen uit Utrechtse volksbuurten
van 1945 tot ongeveer 1990. Ze vertellen over hun kindertijd, hun ouders, school,
uitgaan, seksualiteit, werk, de buurt, de stad, hun eigen gezin. Verhalen over
armoede en hard werken om verder te komen. Over saamhorigheid in familie en de
buurt, maar ook over dronkenschap en huiselijk geweld. Hoe werden migranten
ontvangen en hoe vonden ze een plek in de samenleving? Telkens is de vraag hoe
mensen op hun leven terugkijken. Op de kansen die zij kregen op school en op hun
werk. Welke hobbels kwamen ze tegen in het leven en hoe gingen ze daar
overheen? Hoe denken ze over lotsbestemming en eigen verantwoordelijkheid? Wat
willen ze jongeren van nu meegeven op basis van hun eigen levenservaring?
Het boek is geschreven door Adrianne Dercksen en Ingeborg Hornsveld en is vanaf
14 april te koop in de museumwinkel. De podcastserie is gemaakt door Bart Verbeek
en Jaap Hoeve, deze is vanaf 14 april te beluisteren op www.volksbuurtmuseum.nl,
Spotify en Apple Podcast. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie
Utrecht en Uitgeverij Betelgeuze.
Op donderdag 14 april wordt het eerste exemplaar van het boek overhandigd
aan burgemeester Dijksma en komt de podcastserie beschikbaar. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Programma 14 april:
10.45 uur Inloop
11:00 uur Aanvang programma
Adres: Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27 3511 BW Utrecht
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lysette Jansen 06-20627404 of Christel Schatorjé 06-11375221
Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27 3511 BW Utrecht.
communicatie@volksbuurtmuseum.nl
www.volksbuurtmuseum.nl

