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Beste leners van de (on)breekbaar-kistjes, 
 
Wat een plezier was het om al jullie bijzondere reflecties en bevindingen op de (on)breekbaar kistjes in de 
schriftjes te lezen en te bekijken! Sommige schriftjes zijn zelfs ware kunstwerkjes geworden in woord en 
beeld. Er is veel geschreven, getekend, geplakt en geknipt. Er is video- en fotomateriaal gemaakt, er zijn 
spreekbeurten gehouden op school en meer. Toen we aan dit project begonnen hadden we nooit durven 
dromen dat dit er uit zou komen!  
 
De vele diverse leners verschilden zowel van cultuur en achtergrond, maar ook in leeftijd; soms wel meer 
dan 80 jaar. Sommige kistjes hebben een heel aantal tijdelijke eigenaren gehad, anderen maar één. En 
uiteindelijk heeft elk kistje op zijn eigen manier heel wat teweeg gebracht en dat is waar het om gaat! 
 
Op de eerste plaats is ons opgevallen hoe verschillend er met de kistjes omgegaan wordt. Regelmatig was 
het spannend, zelfs een heus avontuur om een dicht kastje überhaupt te openen. Ook moest er regelmatig 
gezocht worden naar een specifiek plekje waar het dan het beste kon staan. Daarnaast moest soms de tijd, 
om er heel bewust mee bezig te zijn, gezocht worden. Soms werd het schriftje juist gebruik als dagboek voor 
dagelijkse belevingen. Een aantal van jullie gaven een snelle, vluchtige reactie, anderen hebben juist heel 
gedetailleerd gekeken, gereflecteerd en gereageerd. 
 
Sommige kijkers gingen helemaal in op wat de kunstenaar heeft willen zeggen of juist in dat wat de 
kunstenaar, in hun beleving, misschien gezegd zou kunnen hebben. Anderen keken heel analytisch naar 
kleur en vorm en wat dat voor hen betekende. Natuurlijk zegt alle reflectie iets over onszelf. Elk kistje met 
haar beeldtaal is een geheel eigen leven gaan leiden. Alles wat we in een kistje zien, de aannames die we 
doen of wat we erbij denken en voelen, zegt iets over onszelf. Sommige leners waren zich zeer bewust van 
hun eigen interpretatie en/of oordeel en maakten dat vervolgens tot het middelpunt van hun aandacht. Het 
van zo dichtbij getuige mogen zijn van het proces van de ander ervoeren sommigen als heel intiem en 
kwetsbaar en gingen hierdoor heel zorgvuldig om met die intimiteit. Er zijn ook mensen geweest die het 
kistje gebruikt hebben in hun werk, op school of in hun gezin, zij hebben er anderen naar laten kijken en er 
samen op gereflecteerd.  
 
De reacties zijn al even gelaagd als de kistjes zelf. En alhoewel ieder in specifieke omstandigheden zit en 
een eigen verhaal heeft en leeft, is er opvallend veel overeenstemming over wat kwetsbaarheid voor jullie is 
en wat kracht en wat deze met elkaar te maken hebben. 
 
In jullie ogen heeft kwetsbaarheid vooral te maken met jezelf laten zien zoals je in werkelijkheid bent in 
welke omstandigheid dan ook. Het heeft te maken met alles laten zien, hoe het er ook uit ziet. Hier 
verschillende mensen aan het woord: 
 
“Kwetsbaarheid voel ik als anderen commentaar hebben op mij en ik me niet goed genoeg voel”, schrijft 
iemand.  
“Kwetsbaarheid is je laten zien zoals je in werkelijkheid bent, in welke omstandigheid dan ook. In jouw 
waarheid op dat moment, jouw behoefte en verlangen van dat moment, in jouw gevoel/emotie van dat 
moment”, schrijft iemand anders.  
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Ook deze zin vonden we een mooie: “Kwetsbaarheid van jezelf kun je soms aardig op afstand houden, 
kwetsbaarheid van de ander hakt er aardig in.”  
“Kwetsbaarheid tonen is complex en fragiel”, staat er in één van de schriftjes en dat kunnen we ten volle 
beamen.  
“Kwetsbaarheid is voor mij vooral kostbaarheid. Een gevoeligheid die toenadering wil zoeken en deze kan 
vinden bij een liefdevol persoon”, schrijft iemand. 
“Ik voel me kwetsbaar als de dingen niet zijn zoals ik gedacht had of zoals het ooit was of hoop dat ze zullen 
zijn. Ik ervaar kracht als ik daar vrede mee kan hebben. Daar is wel voor nodig dat ik stil sta bij wat er in me 
om gaat”.  
 
Kwetsbaarheid heeft ook te maken met verlies, zo schrijft een deelneemster: “Ik ben niet heel, omdat ik hier 
alleen ben met mijn kinderen. Mijn familie woont niet hier maar in Afghanistan, daarom ben ik niet heel”. 
Sowieso schrijven opvallend veel van jullie over je kwetsbaar voelen omdat iemand van wie je houdt er niet, 
of niet meer is. Ook de verantwoordelijkheid voelen naar een ander mens of kind toe roept kwetsbaarheid 
op. 
 
“Kwetsen zou wat mij betreft een wederkerig werkwoord mogen zijn: ik heb mij gekwetst i.p.v. hij/zij heeft mij 
gekwetst. Omdat je dan je verantwoordelijkheid kunt pakken van je eigen leerproces”. En precies daar zit het 
keerpunt waar kwetsbaarheid kracht wordt. “Kracht is dat je door je kwetsbaarheid het leven durft te 
beamen. De controle los durft te laten en te vertrouwen dat het goed is”. Als mag zijn wat er is, zonder 
oordeel of  afwijzing, als je mag voelen wat er in je leeft, als je erkenning geeft aan dat wat voor jou realiteit 
is en daar open in bent naar anderen, dan ontstaat kracht. Dat is wat jullie terug geven in de schriftjes. 
 
Wat jullie schrijven is hoopvol omdat het eerlijk is. Soms direct, soms voorzichtig. Open, zacht of zoekend, 
intiem of hard en confronterend, soms beide. In ieder geval zeer open en oprecht. 
De schriftjes zijn nu allemaal terug bij de kistjeskunstenaars. Zij zullen de leners ook nog een persoonlijke 
reactie geven naar aanleiding van wat er op hun specifieke kistje geschreven is. Daarover mag wederom 
dialoog ontstaan. Hierna gaan we als makers nog aan de slag met een gemeenschappelijk antwoord aan 
jullie. Hoe dat er uit gaat zien weten we nog niet. Dat het er komt weten we wel. Half februari 2016 hopen we 
jullie allemaal te zien bij de eindpresentatie van (on)breekbaar in Doornakkers. Mocht je tussendoor contact 
willen of nog iets willen delen: schroom niet ons te bellen of te mailen! 
 
Verderop in deze brief vinden jullie de aankondiging voor een vervolgactiviteit van (on)breekbaar. Jullie zijn van 
harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! 

 

Een hartelijke groet, 

 
Yvette van Kessel &  Jeannette Claessen                                
www.artyvette.nl   www.comunicarte.nl                     
Tel: 06 15 273 976  Tel: 06 575 10 351   
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FACEBOOK 

http://www.artyvette.nl/
http://www.comunicarte.nl/
http://www.onbreekbaar.com/
https://www.facebook.com/pages/onbreekbaar/279229085573238?fref=ts
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WORKHOPS KISTJES MAKEN 
 
O.a. tijdens de eerste tentoonstelling van (on)breekbaar hebben we verschillende vragen gekregen over het zelf 
maken van een kistje. Dat kan. Vanaf januari 2016 willen we deze mogelijkheid weer gaan aanbieden. Mocht je 
zelf een kistje willen maken, neem dan contact op met Jeannette via contact@comunicarte.nl / 06-57510351. 
 
 
 
WORKSHOPS OP MAAT 
 
(On)breekbaar verzorgt ook workshops, inspiratiedagen, rondleidingen etc. op maat, op aanvraag. Wilt u weten 
wat wij voor u zelf en/of uw bedrijf, leefomgeving of school zouden kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact 
op. Wij kunnen putten uit diverse kunstenaars, trainers en coaches die verbonden zijn aan dit project, zodat wij 
de workshop begeleiding op een zo zorgvuldig mogelijke manier kunnen laten aansluiten bij uw wensen. Neem 
contact op via:  
Yvette via info@artyvette.nl / 06-15273976  of met Jeannette via contact@comunicarte.nl / 06-57510351. 
 
 
 
COMMUNITY ART PROJECT (ON)BREEKBAAR BUURTKAST (zie flyer op de volgende pagina) 
 

Activiteit: Workshops kastjes bewerken omtrent het thema (on)breekbaar, kunst over 
kwetsbaarheid en kracht 

Voor wie:    Jong en oud 
Waar:            Vitalis Berckehof, ankerpunt in de wijk: Generaal Cronjéstraat 3 
Wanneer:      Donderdag 1 oktober 9.00 - 19.00 uur en Zondag 4 oktober 11.00 - 16.00 uur  
Info:                 www.onbreekbaar.com / www.hetsalon.nl / www.thebigdraweindhoven.nl / www.ddw.nl  
Voorstelling:  17 oktober 11:00 uur / 21 oktober 14:30 / 24 oktober 14:30 uur 
  

 

 Zin om mee te doen? Wil jij ook een kastje pimpen? Je bent van harte welkom op de 
bovenstaande data! (vol = vol) 

 Hebben jullie nog kastjes op de zolder/ in de schuur waar je vanaf wilt? Ze kunnen direct 
gebracht worden naar Vitalis Berckelhof, Generaal Cronjéstraat 3 Eindhoven. Contactpersoon: 
Sylvia van Aggel, s.van.aggel@vitalisgroep.nl tel: 06 83 653 238 

 Hebben jullie kosteloos materiaal zoals kantjes, bandjes, randjes, knoopjes, schelpjes, veertjes, 
wol, fietsbanden, doppen, etc. etc. etc. En wil je wat kwijt? Neem contact op met Yvette: 
info@artyvette.nl of bel: 06 15 273 976 

http://www.onbreekbaar.com/
http://www.hetsalon.nl/
http://www.thebigdraweindhoven.nl/
http://www.ddw.nl/
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