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1/ 2 Ad J. v. Vegchel Buurtkistje & Tijdkistje 
 
1 AD VAN VEGCHEL KUNSTENAAR 

  
WIJKKISTJE (de onmogelijkheid van ontwijken) 
 
links      : het ware beeld ; het krachtbeeld van de wijk “doorn”akkers tussen kanaal en spoorlijn 
 
rechts   : het image beeld ; het kwetsbare beeld van de wijk ; wijk in ontwikkeling ; er doorheen  
               kijken spiegelt veel beweging 
 
midden : een verhalende bestaanbaarheid van de wijk en zijn bewoners het vierkant van de basis 
               waarin : het ritme van twaalf manen nest(w)armte, het ei haar breekbaarheid, maar   
               tevens de kracht van het leven in het ei het wetend/wakend oog de breuklijnen in de  

  aarde en in ons zeven sleutels tot geluk (de deelbaarheid van sleutels) een kleurrijke  
  puzzel, van denkbeeldige mogelijke wijkbewoners  
 

2 AD VAN VEGCHEL KUNSTENAAR 

  
TIJDKISTJE (een driedimensionale vingerwijzing naar een vierde dimensie [tijd])                                                              
 
links      : de kwetsbaarheid van een speelpop ; laat je niet als een marionet door het leven   
               slepen 
 
rechts   : de kracht van een zandloper 
 
midden : het geven en ontvangen van tijd ; tevens het ongrijpbare van die tijd : hoeveel tijd ; tijd  
               genoeg komt te laat ; vandaag is het gisteren van morgen  ; doe iets met je tijd 

 
dicht open dicht open dicht 
        open dicht 
            open 
 
terug van weggeweest 
vol prachtige verhalen 
 
het lezen en herlezen 
           vindt 
kwetsbare kracht 
 
begin is begonnen 
 
“nooit alleen” 
en 
“een handvol vingers” 
 
“wachten waard” 
 
          en 
 
       “open” 
 
zijn een gedicht gevolg 
 

ad J. van Vegchel 
 

------- 
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nooit alleen 
 
 
ze 
zijn er nog 
 
nog steeds 
 
zij 
die voorgingen 
 
voelbaar 
in onderhuids 
 
trekkend 
aan mijn touwtjes 
fluisteren ze 
 
harlekijn 
          harlekijn 
                   harlekijn 
 

ad J. van Vegchel 
 

------ 
 
 
een handvol vingers 
 
je tijd 
is een handvol 
leven 
 
tikkend en 
kloppend 
 
zandlopend 
tussen jouw 
tijdelijke vingers 
 

ad J. van Vegchel 
 

------ 
 
wachten waard 
 
 
dolen 
tussen hout en linnen 
geboortegrond 
rond spoorweglijnen 
 
dichtbij 
verdwenen huizen 
is thuis gebleven 
 
achter Sanseveria’s 
vind je jeugdtuinen 
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van vaders en 
overgroot 
de geur van 
zorgende moeders 
 
Tongelre is en 
was nog steeds 
wordt was gewassen 
en leeft geluk er 
hand in  hand 
nabij verleden 
 
in de schoot van 
haar vertrouwde straten 
lijkt het 
nooit verlaten 
 

ad J. van Vegchel 
 

------ 
 

 
 
 
 

open 
 

het zijn 
de witregels 

 
met aandacht gelezen 

 
die het ritme bepalen 

 
in 

onze buurt 
 

van 
ons dagelijks lied 

 
 

ad J. van Vegchel 

 
------ 

 
 

4/ 5 Angelika Speigl 
 
Kistje 4 Angelika Speigl - Koper Botten kistje 
 
4 ANGELIKA SPEIGL KUNSTENAAR www.angelika-speigl.de 

  
KOPER BOTTEN KISTJE 
 
De wilde ongetemde vrouw, verbeeld met botten, koper en haar. Oorspronkelijkheid die ik zelden kan en wil temmen, waardoor ik verwond kan raken 
en aangepakt kan worden. Het koperen korset is de bescherming van de vrouwelijkheid. Het alchemistisch teken voor koper is het vrouwenteken. 
Koper geleidt warmte, het is sterk en tegelijkertijd breekbaar, net als vrouwen. Botten dragen ons en kunnen het “kwade” ver van ons houden. Haren 
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beschermen en geven ons zielenkracht. Haren kunnen ook als zeilen zijn, soms zijn ze echter ook zacht en week. Zoals ik als vrouw mijn wilde én 
mijn getemde kanten wil leven. 
 

 
 
Lieve vrouwen, 
 
Mooi om te lezen wat het kistje met jullie gedaan heeft. Het leven van alle verschillende kanten van mijn vrouw-zijn 
is wezenlijk voor me. Spannend ook. Ik ervaar het als belangrijk om goed te weten wanneer ik mezelf moet 
beschermen en wanneer de bescherming mij tegenhoudt te groeien en ik dus uit mijn comfortzone moet. Goed 
luisteren en voelen naar wat zich binnen in mij afspeelt is daarin belangrijk. 
 
Ik wens jullie toe dat je jezelf uitnodigt om te spelen met rollen, te onderzoeken wat vrouwelijkheid voor jou betekent 
en wat je nodig hebt om dat ten volle te leven. 
 
Een lieve groet, 
 
Angelika 
 
 
Kistje 5 Angelika Speigl - De doos van Pandora 
 
5 ANGELIKA SPEIGL KUNSTENAAR www.angelika-speigl.de 

  
365 VROUWEN – DE DOOS VAN PANDORA 
 
Dit kistje staat voor alle vrouwen vanaf het allereerste begin. 365 hoog 365, de oneindigheid van alle vrouwen. Ze zijn allemaal anders, soms meer 
soms minder en ze laten allemaal kracht en kwetsbaarheid zien, vreugde en verdriet. Het leven. 
 

Lieve vrouwen, 
 
Mooi om te lezen wat het kistje met jullie gedaan heeft. Vrouwen in alle maten en soorten, uit alle tijden en alle 
culturen: ze voeden me en inspireren me het leven te leiden dat ik leid en de kunst te maken die ik maak. 
 
Ik wens jullie toe dat je jezelf uitnodigt om te spelen met rollen, te onderzoeken wat vrouwelijkheid voor jou betekent 
en wat je nodig hebt om dat ten volle te leven. En ik wens jullie ook toe dat jullie net zo veel plezier beleven aan 
vrouwen als ik doe en dat jullie er net zoveel aan mogen leren. 
 
Een lieve groet, 
 
Angelika 
 
 
 

6/ 7 Anna Reinders 
 
Ontroerend van eenvoud en schoonheid. Zowel de vormgeving van de schriftjes alsook de inhoud. Ik vond het 
hartverwarmend om te reageren en ben geraakt door wat een beeld kan doen, als mensen echt gaan kijken en als 
ze je dat terug geven. 
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Kistje 6 Anna Reinders -meditatie kistje: 
 
6 ANNA REINDERS KUNSTENAAR www.annareinders.nl 

  
Het eerste kistje was heel confronterend omdat ik van mezelf eiste om niet in verhaaltjes of illustraties van gevoelens of ideeën te komen, maar bij 
de kern, de essentie te blijven, nu, op dit moment in mijn leven. De kern is bewustwording, bewust in het leven staan met als anker mijn ADEM. De 
beweging op het eerste kistje heb ik op één inademing en één uitademing gemaakt. Het was een gefocust en geconcentreerd moment en dit is 
het. Het voelde heel kwetsbaar om te doen en tegelijkertijd heel krachtig. 

 
Algemeen: 
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Beste Diny: 
 

 

 
 
Beste Lilian: 
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Beste Lener, je schreef: Met hele zware benen loop jij achterwaarts naar je oorsprong toe oplossend het licht al in je hoofd. 
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Beste Bart: 
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Beste Irène: 
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Beste Lener: 
Adem 
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Kistje 7 Anna Reinders - Filmstrip 
 
7 ANNA REINDERS KUNSTENAAR www.annareinders.nl 

  
Het tweede kistje is een getekend filmverslag van al die verhaaltjes die de hele dag door mijn hoofd schieten. Het is mijn streven om naar al die 
verhaaltjes, oordelen, overtuigingen te kijken als naar filmbeelden en om niet zelf IN het verhaal of de film te stappen of me te laten meeslepen. Om 
op een afstandje te kunnen kijken naar wat de hele dag zoal voorbij komt, heb ik het nodig om stevig geaard met twee voeten op de grond te staan. Het 
maken van dit tweede kistje was heel plezierig om te doen-al doende komen de beelden vanzelf en ik kijk. 
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Beste Anja: 

 
 
Beste lener: 18 april 
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Beste lener: 19 april 
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8/ 9 Clim Slaats 
 
8/9 CLIM SLAATS KUNSTENAAR www.climslaats.nl/kunst/home.html 

  
Geïnspireerd door wandelingen. Elk ding wat ik vind draagt een eigen ‘verhaal’, heeft een eigen oorsprong en belandt in mijn atelier waar het 
samenkomt met andere ‘verhalen’. In de zoektocht naar oorsprong en symboliek, bestudering van andere culturen, komen werelden bij elkaar. 
 
Mijn werk bestaat uit een samenvoeging van gevonden, bewerkte en nieuw ontstane elementen die een geheel vormen. De materialen die ik gebruik 
zijn erg divers. Ik verzamel en associeer. Gevonden elementen krijgen een nieuw ‘leven’ in mijn atelier. Elk materiaal heeft voor mij een inhoudelijke 
betekenis waaruit nieuwe vormen en patronen ontstaan met een sterk symbolische verwijzing.  
 
De kistjes hebben een vaste afmeting met een gekaderde inhoud, zij dragen zelf al een verhaal. De uitdaging: om in het materiaal van het kistje zelf 
de kracht en kwetsbaarheid te vinden en het kistje onderdeel te laten worden van wat ik op dat moment laat gebeuren. 
 
Tijdens het werken aan dit project bloeide de lindeboom. Onder deze bloeiende bomen liggen elk jaar vele dode hommels op de grond. Deze hommels 
zijn uitgangspunt geworden voor het werken aan mijn kistjes. Ik zie de hommel als een krachtig beest met kwetsbare vleugels. Zijn deze dode 
hommels nou net kracht of kwetsbaarheid? Op welke manier ga ik de hommel weergeven in het kistje? Hoe verbeeld ik deze kwetsbaarheid en de 
kracht? Hoe verbind ik de buitenkant met wat er aan de binnenkant zich afspeelt? Moeten de vleugels er wel in? Een zoektocht, naar een verbinding 
tussen verhaal en materiaal, van inhoud en omhulsel. Associërend, zoekend en vindend komen vormen vanzelf bij elkaar.  
 

Dode hommels; krachtig en kwetsbaar 
Zacht en hard, als bewerking van hout; hard maar toch aaibaar 

Vleugels in de lucht maar toch op de grond 
naast de vergane kabouter als symbool voor het aardse 

Oude fossielen naast ‘verse’ ribben; dood of nieuw leven? 
Nekwervels voor ‘beweging’, het rondkijken 

Een oud wijwatervat als handvat, als toen en nu. 
Het ‘hemelse goud’, 

Eucalyptuszaden die ons vertellen over de snelle groei omhoog 
De salamander als symbool voor transformatie. 

en toch het gras onder je voeten 
Turkoois voor bescherming en evenwicht 
Oude kapstokhaken als sluiting, verguld 

 
Kracht en kwetsbaarheid; contrasten maar naast elkaar versterkend. 

 

 
 
De reacties op mijn kistjes zijn mooi en hartverwarmend om te lezen. Kracht en kwetsbaarheid als ogenschijnlijke 
tegenstelling. Kracht en kwetsbaarheid vullen elkaar aan, versterken elkaar, hebben elkaar nodig. 
 
Materialen roepen vele associaties op maar tevens gevoelens. Symboliek wordt toegekend vanuit een eigen voelen 
en beleven van het kunstwerk. 
 
Het in huis hebben en daarmee de aanraakbaarheid van een kunstwerk (het kistje) versterkt de beleving en de 
werking van gevoelens en associaties. Men legt er eigen materialen bij voor de tijd dat het in huis is, neemt het 
mee in gedachten, het geeft inzichten, roept herinneringen op en laat toekomstwensen naar voren komen, men 
praat erover met anderen, neemt het mee naar buiten, houdt er spreekbeurten over. 
 
De intentie waarmee de kistjes zijn gemaakt wordt versterkt door de intentie van de beleving van een kistje tijdens 
de reis bij iemand thuis. Kunst zal de zinnen prikkelen, neemt je mee op een reis van je eigen associaties. Een reis 
die altijd weer nieuwe wegen vindt. De kracht die dat teweegbrengt draagt tevens een zachte kwetsbaarheid in 
zich. 
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10 Corien Koning 
 
10 CORIEN KONING KUNSTENAAR www.ratjetoe-creatieve-uitspattingen.nl 

  
Mijn reisaltaar is een familieboom geworden met binnenin 2 foto’s van mijn ouders. Mijn ouders zitten onvoorwaardelijk in mijn hart, in mijn kern. Ik 
ben jij en jij bent ik…..niet alleen mijn ouders zijn onderdeel van mij maar ook mijn voorouders…..Gelukkig is er altijd veel gefotografeerd in onze 
familie dus die voorouders zijn voor mij concreet te zien in de vele fotoboeken die we rijk zijn. Mijn “roots” prachtig in beeld. De gekleurde vilten wortels 
staan symbool voor die roots, ze komen vanuit de kern naar buiten……..door een smal gaatje……in dat gaatje heeft gestoei gezeten met familie 
patronen/geschiedenis en opvoedingsboodschappen ……maar vinden uiteindelijk wel hun “eigen” weg naar buiten, dynamisch, kleurrijk en flexibel. 
Het lichtje ben ik, ik zorg voor licht, verlichting binnen ons oergezin door wie ik ben……vrolijk, open, eerlijk & enthousiast. Daar zit mijn kracht. 
Kwetsbaarheid voel ik bij mijn wortels die niet erg diep geworteld zijn en de wieltjes onder het kistje…….ik ben graag in beweging wat mij soms 
weghoud van belangrijke zaken. 

 
Zo de deksel op mijn neus!........mijn gezicht sprak denk ik even boekdelen…….toen ik een leeg schriftje terug 
kreeg nadat mijn reisaltaar 4 keer was uitgeleend……althans dat dacht ik. 
 
De deksel op mijn neus voelde als een afwijzing, raakte meteen oud zeer, het oude zeer van buiten gesloten voelen, 
er niet bij horen, de vreemde eend in de bijt zijn. Dat heb ik weer……alle kunstenaars krijgen schriftjes vol met 
leuke teksten, collages, leners die uiterst zorgvuldig met hun kistjes zijn omgesprongen en ik krijg te horen dat mijn 
kistje niet 4 x maar 1 x bij iemand heeft gestaan…..en die iemand heeft niet eens iets in mijn schriftje gezet……ik 
voel boosheid……..jeetje je kunt toch wel IETS in mijn schriftje zetten…..je hebt mijn levensboom in je huis gehad, 
ik heb je kennis laten maken met mijn vader en moeder en mijn wortels laten zien…..ik ben nieuwsgierig wat het 
met jou doet…….en ik weet niet eens wie je bent! Waar heeft mijn levensboom eigenlijk gestaan? Wat heb je 
gedacht? Wat heb je gevoeld? Het heeft toch wel iets met je gedaan? Waarom deel je dit niet met mij? 
 
Gelukkig wisselen mijn emoties rap van tempo en was ik me snel bewust van mijn oude zeer en mijn eerste 
reactie.....een oude vriend die even hoi kwam zeggen maar die ik ook altijd weer au revoir, liefdevol de deur wijs. 
Geen zin in die valkuil…..geen zin in verwijt maar behoefte aan mildheid  en aan overgave…..soms loopt het zoals 
het loopt. Blijkbaar heeft mijn altaartje bij 1 iemand mogen staan en heeft het niet steeds hoeven reizen…… 
 
En toeval of niet……..afgelopen week stond ik samen met Jeannette met ons (on)breekbaar project en met mijn 
reisaltaar op de Doornakkers voelt zich goed markt en daar stond ze ineens voor mijn neus. HELEEN! Heleen die 
op mijn altaartje, mijn levensboom afliep en zei…..och dat kistje heeft bij mij thuis gestaan. Ineens had mijn 
anonieme lener een gezicht en een naam en ik vond haar meteen aardig. Welkom mildheid! 
 
Heleen vertelde dat ze er nog niet toe gekomen was om haar reactie in het schrift te zetten, ze had het altaar voor 
haar opleiding gebruikt en had er van alles over op papier gezet…….had niet genoeg tijd gevoeld om het zorgvuldig 
op te schrijven…..blijkbaar moesten we elkaar in real live ontmoeten. Heleen heeft me toegezegd dat ze haar 
reactie nog gaat mailen en ik kijk er reikhalzend naar uit. Haar feedback is meer dan welkom! Het loopt zoals het 
loopt……bijzonder. 
 
Ik heb het ook over overgave……het loopt zoals het loopt……ondertussen is mijn reisaltaar me nog dierbaarder 
geworden. Mijn vader heeft namelijk net te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is en dat hij zich op zijn afscheid 
moet gaan voorbereiden. Ik dus ook……..mijn levensboom, mijn altaar gaat op korte termijn een ECHT altaar voor 
mij worden…..in ieder geval een deel ervan, het stukje waarin mijn lieve paps zit, dat zal een andere betekenis 
gaan krijgen. De levensboom gaat zich transformeren naar een andere vorm……en het is oké. Ik voel dat ik er 
klaar voor ben! 
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11 Maria (Diwya) Henssen  
 
11 DIWYA HENSSEN  BUURTKUNSTENAAR  

  
In mijn kistje heb ik verbeeld hoe kwetsbaarheid en kracht voor mij zijn. Ik heb daar niets aan toe te voegen. 

 
Toen ik het las kreeg ik meteen kippenvel en was tevens zeer ontroerd door alle positieve reacties. Ik was heel erg 
onder de indruk van het feit dat er bewust of onbewust zoveel losgemaakt is bij de inleners. 
 
 

12/ 13 Elke Kip 
 
Kistje 12 Elke Kip - History  
 
12 ELKE KIP KUNSTENAAR www.elkekip.nl 

  
Reis mee door mijn 'HISTORY' suitcase:  
 
Mijn geschiedenis verbeeld. Last van dominante mannen. Voor veel vrouwen herkenbaar?  

 Linksboven: Vader. Maar afwachten wat voor bui die had. 

 Linksonder: Alle geschiedenisboeken zijn gevuld met mannen (Religie, Helden en dagelijks leven poppetjes (brandweerman). 

 Rechtsboven: In China wil men alleen een jongetje. Beschuit met muisjes in de achtergrond blauw. 

 Wij vrouwen zijn de melkkoe van de samenleving. 

 Midden: Vitruvius Woman. Je moet als vrouw voldoen aan: ideale maten, kind baren, en open staan. We zijn bijna een attractie (lichtjes). 
 
Welk koffer neem je mee? Er zijn kistjes aan toe te voegen. 
 

Dank voor het ‘meenemen’ van mijn werk. Warm, open, gelijkheid, samen sterk. Je omschrijft precies wat ik ermee 
bedoelde te zeggen. Blij dat ‘iemand’ me beschrijft. 
Hoop dat je je doel van je levensreis weet te bereiken. Alhoewel ik denk dat we nooit stoppen met reizen. Veel 
geluk. Ieder zijn pad! xxx Elke Kip 
 
Kistje 13 Elke Kip - Change 
 
13 ELKE KIP KUNSTENAAR  www.elkekip.nl 

  
Last van dominante mannen. Voor veel vrouwen herkenbaar? Reis mee door mijn 'CHANGE' suitcase: Veranderen zal het! Ik wil me omringen met 
(dolby surround systeem uitgebeeld). 
 

 Vrouwen religie (kindje Jezus is vrouwelijk). 

 Gelijke rechten (beschuit met muisjes roze én blauw). 

 Balans. 

 Vrouwen nu eerst (tic tac too). Overdrijven maakt duidelijk. 
 

Vierkant staat symbool als basis, de basis van het leven. Van hieruit bouwden de Romeinen hun tempels. Het basisvlak van de cirkel (trouw en 
eeuwig leven) is het vierkant. Kistjes kunnen niet dicht, er is al te veel geslotenheid. 
 
Welk koffer neem je mee? Er zijn kistjes aan toe te voegen. 
 

Formaat was hetzelfde. Koffer = Koffer? Maar de één is nu eenmaal pakkender dan de ander. Dank voor de 
geboden mogelijkheid! Kanjers! xxx Elke Kip 
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14/ 15 François Eyck 
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PLANTENKISTJE 
 
De buitenkant laat een soort van snelle, grove vergankelijkheid/ dood zien. Terwijl de binnenkant een tere, langzame, vervagende afbraak toont. Het 
ene wat de grond in gaat komt er beschimmeld, vervuild en verrot uit. Het andere gaat de grond in om wortel te schieten, uit te schieten tot een mooie 
plant met prachtige bloemen. Schoon, in ook haar doodstrijd. 
 

15 FRANÇOIS EYCK KUNSTENAAR www.yourimageprovider.com 

  
ENGELEN 
 
Dit kistje gaat over overdracht van herinneringen, ervaringen en meningen. Wanneer je je in dit kistje zou bevinden, wordt je omgeven door deze 
specifieke herinneringen, het geloof, het leven van een ander. Het geloof, in iets, in wat, in mensen, is kwetsbaar. Naar mate je ouder wordt 
overtuigd het bewijs minder, want het zaadje dat in je geplant is, moet het doen op eigen kracht. Herinneringen voeden je geloof, je geloof in je 
eigen kunnen, maar wat wanneer je herinneringen minder helder worden? 
 

Als kunstenaar zit ik in een rare situatie. Wanneer ik geluk hebt, komen mensen naar me toe, vinden ze mijn werk 
mooi en willen ze er geld voor betalen. De meeste mensen kiezen een werk waar ze op gevallen zijn. Soms 
wanneer ik het werk nog eens een keer wil lenen voor een tentoonstelling, zie ik het terug en krijg ik de eigenaren 
te spreken. Vaak verdwijnt het uit mijn zicht en is het alleen bij toeval of op een tentoonstelling dat ik deze mensen 
spreek. 
 
Bij het project (on)breekbaar is het helemaal anders gegaan. Van geen van de kistjes wist ik wie ze gekozen had 
om ze mee naar thuis te nemen. Ik wist na de tentoonstelling niet eens of mensen wel voor mijn kistje gekozen 
hadden of niet. Het is misschien des kunstenaars om daar aan te twijfelen. 
Met het systeem van de schriftjes heb ik nu onschatbare informatie gekregen over de keuze voor de kistjes, het 
proces van het kiezen, het wennen aan het kistje en, heel mooi ook, hoe moeilijk sommige het vonden om het kistje 
weer te laten gaan. Elke toevoeging aan het schriftje was, voor mij, bijna een persoonlijke ontmoeting. Op afstand, 
het papier zat er tussen, maar misschien daardoor wel meer kwetsbaar en uitgebreider dan wanneer de overdracht 
persoonlijk zou zijn. 
 
Wat ik als kunstenaar hoop, is dat wat ik in mijn werk stop opgepikt wordt door de kijker of door de eigenaar. Mooi 
is het als dan ook zo is, dan is mijn doel bereikt. Bij de verslaglegging van dit project kreeg ik veel meer, de reactie 
waar ik op hoopte, maar ook reacties waar ik van schrok. Ik weet van mezelf dat ik vaak ‘zwaar’ werk maak, iets 
wat mij bezig houdt moet er uit. Wanneer ik zwaar werk maak wil dat niet zeggen dat ik zwaarmoedig ben of dat 
het daar een uitdrukking van zou zijn. Ik van sommige reacties geschrokken, ze waren erg persoonlijk en kwamen 
soms gevuld van pijn over. Pijn waar ik me in eerste instantie als maker van het werk/ veroorzaker verantwoordelijk 
voor voel.  
 
In mijn praktijk als docent leer ik mijn cursisten altijd dat de foto zijn werk moet doen en dat je daar als het goed is 
niets meer aan toe hoeft of moet voegen. Voor mijn cursisten is dat moeilijk. Maar nu kan ik hier dus nog aan 
toevoegen dat je ook niet verplicht bent tot nazorg voor wat je foto of werk losmaakt. Iedereen heeft zijn eigen 
interpretatie en is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes in wat aan te gaan of niet. 
 
Ikzelf was in de gelukkige omstandigheid om de kistjes van de deelnemers aan het project (on)breekbaar op 
locaties bij jullie de leners te kunnen fotograferen. En tot mijn verbazing kwam ik mijn eigen kistjes ook een paar 
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keer tegen. Die gelegenheden waren kostbaar, omdat ik toen zag hoe, wat en waar mijn kistje ‘leeft’ en dat ik kon 
spreken met de gastouders. 
  
Het project (on)breekbaar heeft wel wat veranderd voor mij, ik ga niet anders werken of ander werk maken, maar 
ik ga wel meer uitkijken naar die kostbare momenten wanneer mensen een inhoudelijke reactie geven op mijn 
werk. Waarvoor nu alvast dank. 
  
François Eyck 

 
 

16 Franka van Lent - sjamanenkistje  
 
16 FRANKA VAN LENT BUURTKUNSTENAAR  

  
Toen Jeannette aan me vroeg of ik een kistje wilde maken vanuit mijn eigen krachten wist ik meteen wat het mocht worden. Omdat ik zelf vanuit het 
sjamanisme leef en werk, werd dit het thema omdat het eigen is. Een kleine sjamanendrum werd de basis het begin waarmee het kistje verder mocht 
groeien. De buitenkant mocht de natuur uitstalen. Dat is sjamanisme voor mij, werken met en vanuit de natuur, natuurlijke materialen en daar zo veel 
moois in zien en inzichten uit kunnen halen die me zelf weer verder op weg helpen naar mijn innerlijke kracht toe. Het mocht een kistje worden van 
delen en ontvangen. Langzaam kreeg ze vorm en ging ze mee naar 4 drumcirkel avonden waar ik en 6 andere deelneemsters ons gingen verrijken 
met door oefeningen en trillingen van sjamanendrums nieuwe inzichten te krijgen. Het kistje ging mee, was er onderdeel van en diverse keer werd 
het drummetje gebruikt. Het deed zo ervaringen op. Verder mocht het kistje verrijkt worden met kleine zakjes waar iets in kan en dus ook uit kan. 
Want iets voelen is ook iets ervaren. Diverse deelnemers deden iets in de zakjes, niet omdat het gevraagd werd maar om te delen vanuit hun hart. 
Als je deelt vanuit je hart krijg je er altijd iets voor terug, wat weet je vooraf niet, maar zeker is dat het altijd een geluksgevoel geeft dat je dit mag 
doen. Het kistje voelde heel eigen, toen het na een aantal weken bij mij geweest te zijn, zijn eigen weg zou gaan vinden voelde het ook even vreemd. 
Het los laten, het zijn eigen weg mogen vinden. Maar ik heb in de laatste jaren geleerd te vertrouwen, te vertrouwen wat er komt. Want niks is zonder 
reden dus ook dit kistje is zo bedoeld te zijn. Ik wens haar een mooie weg van delen en ontvangen. Dat ze vele harten mag openen en mensen mag 
laten zien hoe ze van natuur al een schoonheid zijn. 
 

 
Lieve lener, 1e reis 
Ik voel je reis bij het lezen van de tekst. Je staat open in het leven en wil graag ontdekken wat voor schoons er 
allemaal te ontdekken valt. Je ziet het pad, de pad van zonder verwachting maar alleen ervaren en ontvangen. 
 
De drum geeft maar ook door te bespelen leert ze weer en slaat die ervaring op. Door hem weer door te geven 
kunnen andere ook weer van jouw ervaring leren. Een onzichtbare manier van ontvangen en geven die zo krachtig 
werkt door de trilling die een drum maakt en stukken in je lijf in werking stelt. 
 
Bedankt wat je het kistje hebt mee gegeven, voor de anderen, anderen die je niet kent maar wel jouw ervaringen 
van het leven gunt. Heel veel mooie momenten op je levensreis wens ik je toe. 
 
Lieve lener,  2e reis 
Als een boom zo sterk en geworteld maar ook zo flexibel als de takken wuiven met de wind mee. kracht en 
veerkracht maakt ongelooflijk sterk. De drum raakt je kind aan, drum vind dit fijn. Hij mocht helemaal bij je binnen 
komen met de trilling die hij geeft en dingen in je lijf in werking zet. Maar ook je kinderlijke vreugde gaf jij weer aan 
de drum mee die hij in zijn verdere bestaan weer verder mag verspreiden. Net als kracht en veerkracht wordt geven 
pas compleet met ontvangen en andersom. Het een heeft de ander nodig, zoals wij ook andere nodig hebben.  
 
Bedankt voor de mooie liefdevolle toevoeging in het schriftje dit maar deelt ook weer uit. 
 
 Ik wens je nog vele mooie inzichten in en met de natuur. 
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Lieve lener,  3e reis 
De sjamaan in je zoals je beschreef koos voor dit kistje met een kleine sjamanendrum erin. Sjamaan een groot 
woord en vaak onbegrepen maar ik wil mijn visie van het leven vanuit sjamanisme met je delen. Ik leef er werk 
vanuit sjamanisme wat voor mij inhoudt leven en werken wat er is, wat je op je pad krijgt en wat de natuur je bied. 
Voor mijn werk houdt het in werken met de materialen die voorhanden zijn en ik op mijn pad krijg, voor mijn leven 
houdt het in leven met de ervaringen, de mensen en situaties die op mijn pad komen. Door ze te aanvaarden dat 
ze er zijn maakt het leven veel draaglijker, net als jij nu toestaat dat je depressie er mag zijn. Alle emoties mogen 
er zijn, want door ze er te laten zijn is er geen strijd. in tijden zullen ze door er te mogen zijn minder dominant 
aanwezig zijn en mag je gewoon zijn. Je schreef ik heb er weinig mee gedaan, maar juist dat is zo veel, je hebt 
gevoeld, jezelf gevoeld, over jezelf nagedacht, nagedacht wat voor jou belangrijk is. Dit heb je de sjamanendrum 
weer mee gegeven en neem hij die ervaring weer mee om verder mee te gaan met zijn verzameling van alle 
ervaringen om ook te groeien net als jij.  
 
Bedankt voor je open en eerlijkheid, je kracht dat je dit durfde te voelen, te tonen en te schrijven maken je tot een 
groot dapper mens. Ik wens je nog vele bijzondere momenten op je pad die je verder helpen. 

 
 
17 Gonca Pinar 
 
17 GONCA PINAR BUURTKUNSTENAAR  

  
Mijn lichaam is mijn grootste kwetsbaarheid. Ik heb een erfelijke spierziekte die veel pijn veroorzaakt en die mijn dagelijkse leven bepaalt. Een dag 
zonder pijn is als een warme dag vol zonneschijn, waar ik erg van geniet. 
 
Mijn optimisme is mijn kracht, die maakt dat ik van elke dag iets probeer te maken. Omdat ik nog niet zo goed Nederlands spreek, voel ik mij vaak 
afhankelijk. Het leren van de taal is belangrijk voor me omdat ik een onafhankelijke plek in de Nederlandse samenleving wil hebben. En ik wil bijdragen 
aan de maatschappij. 
 

 
Reactie behoeft nog een tolk en vertaling, deze volgt zo spoedig mogelijk… 
 
 
 

18 Hanneke Janssen 
 
18 HANNEKE JANSEN BUURTKUNSTENAAR  

  
Ik vind het leven mooi en kleurrijk. En zo ziet mijn hoofd er van binnen dan ook uit. Terwijl het ook een kunst is om je hoofd boven water te houden. 
 
Het web zie ik als het leven, een uitdaging om over de juiste draadjes te balanceren. Als je echt wilt, kom je je de sleutel wel tegen, denk ik. 
 
Zonnestralen, bloemen, mooie  natuur, kleuren en mensen: daar word ik vrolijk van. 
 

Ik krijg meteen kippenvel als ik al die heftige verhalen over de dood lees. Toevallig hebben alle drie de inleners 
hiermee te maken gehad, voornamelijk met zelfdoding. Ik ben erg onder de indruk van de interpretatie van mijn 
kistje, ik begrijp het heel goed. 
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19 Hanny Dielissen 
 
19 HANNY DIELISSEN BUURTKUNSTENAAR  

  
Naakte liefde zou mijn kistje kunnen heten. Het gaat over het loslaten van mijn grote liefde. Dat heeft me veel pijn en moeite gekost. Mijn kwetsbaarheid 
was grenzeloos geven. 
 
Uiteindelijk bleek mijn krachtbron te zijn dat ik trouw bleef en blijf aan mezelf. 

 
Ik ben blij verrast over de leuke en spontane reacties op mijn tekortkomingen over kwetsbaarheid. Het maakt veel 
meer los bij mensen dan dat ik verwacht had. Dat deze tekeningen als een emotie bij de kijker binnenkomt dat doet 
mij goed, dat is de bedoeling van mijn schets. Bedankt allemaal en succes in jullie weg, Hanny 
 
 

20 Ireida Martis - Willems 
 
20 IREIDA MARQUEZ  BUURTKUNSTENAAR  

  
Alles geven; desnoods voorbij mijn eigen vermogen leven zolang ik maar voldoe aan hun verwachtingen, hun eisen. Met hun schouderklopjes, kom 
ik nog ergens. Nergens.  
 
Geleefd worden? Ik doe er niet meer aan. Op een moment van rust en besef, reikte Hij mij een blanco vel aan en zei: "Hier, vul hem in naar eigen 
gelang." 
 

Ik ben blij verrast te vernemen dat mijn kistje een reisje heeft gemaakt. Had een beetje moeite met de handschriften 
ontcijferen, maar wat ik heb meegekregen en hoe ik daarop wil reageren is als volgt: 
 
'Ik ben erg trots dat mijn kistje ons samen heeft gebracht. Zowel in onze kwetsbaarheid als in onze kracht. En die 
verbondenheid maakt sterk.' 
 
Groeten,  
 
Ireida 
 
 
 

21/ 22 Jeannette Claessen 
 
Kistje 21 Jeannette Claessen - Nachtkistje 
 
21 JEANNETTE CLAESSEN KUNSTENAAR www.comunicarte.nl 

  
NACHTKISTJE 
 
Nacht. Schaduw. Vogels die willen vliegen, hun schaduwen groter dan zij zelf. Beangstigend in hun grootte, bevrijdend als ze gezien worden wat ze 
zijn:  reflecties van licht dat schijnt op dat wat is. Vogels gemaakt uit bot. Botten zijn de dragende kracht van mensen – en dierenlichamen. Ontdaan 
van hun omhulling kunnen ze een nieuwe gedaante krijgen. Zijn ze bevrijd. 
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Beste Lizette, 
 
Dank voor je reactie op mijn “Nachtkistje”. Mooi wat je schrijft over hoe jullie in je gezin graag willen dat iedereen 
vliegt op een niveau dat hij tevreden is en dat je daarvoor moet werken. Dat het daarvoor nodig is dat je soms uit 
balans raakt, zodat je daaraan kunt groeien. 
 
Dat is voor mij de functie van de schaduwen, die altijd groter zijn dan datgene dat ze reflecteren. Door je 
schaduwaspecten onder ogen te zien, breng je ze dus terug naar hun ware proportie en laat je een nieuw licht 
schijnen op wat is. Schaduwen onder ogen zien, brengt uit balans, het verstoort het zelfbeeld wat we hebben. En 
is daarmee potentieel voor verdere groei. Hoe meer aspecten van onszelf uit de schaduw zijn gehaald, hoe meer 
ruimte er ontstaat en hoe meer we vrij kunnen vliegen. 
 
Waar ik nog nieuwsgierig naar ben is of je antwoord hebt gekregen op de vragen die je stelde toen je het kistje 
“adopteerde”: Wat is het? Waarom? Hoe dan? 
 
Mocht je nog willen reageren, dan hoor ik het graag. Zo niet, dan even goede vrienden. 
 
Een hartelijke groet, 
Jeannette Claessen 
 
 
Dag Raf, 
 
Wat je schrijft over schaduwen is waar en sluit aan bij wat ik met het Nachtkistje heb willen zeggen: schaduwen 
zijn groter dan de feitelijke dreiging ervan. En door ze onder ogen te zien worden ze tot hun ware proportie terug 
gebracht. En laten ze vaak een nieuw licht schijnen op onszelf. Jung zei het al: door onze schaduw onder ogen te 
zien, komen we tot vrijheid.  
 
Dat is precies wat er met de vogels in het kistje gebeurt. Door de schaduwen aan te kijken, kunnen ze uiteindelijk 
vliegen,, wordt de kast waar ze in gevangen zaten geopend en kunnen ze weg.  
 
De vogels zijn van bot, de dragende krachten van ons lichaam. Door de schaduw aan te kijken kan dat wat eerder 
zwaar was, transformeren naar iets dat een andere vorm en een ander gewicht heeft. Letterlijk en figuurlijk. 
 
In je reactie maak je een verbinding tussen het persoonlijke en het maatschappelijke. Dat is jouw handelsmerk 
natuurlijk. Belangrijk ook, dat het persoonlijke en het maatschappelijke niet losgezongen worden van elkaar. Dat 
gebeurt al te vaak in de zogenaamde spirituele wereld. Voor mij horen ze bij elkaar, hebben ze invloed op elkaar, 
hebben ze elkaar nodig. 
 
Mocht je nog willen reageren, dan kijk ik dat met genoegen tegemoet.  
 
Dank voor je bijdrage! 
 
Een hartegroet, 
Jeannette Claessen 
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Kistje 22 Jeannette Claessen - Gouden kistje 
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GOUDEN KISTJE 
 
Geld en goud als symbool voor buitenkant. Buitenkant die doordringt tot de binnenkant. Innerlijke vrijheid en het verlangen daarnaar die door 
buitenkant-zaken worden gekortwiekt. Schoonheid zien in dat wat “geleefd” is, aangetast, versleten. Verlangen naar ruimte. 
 

Beste Adriaan, 
 
Fijn dat je mijn Gouden Kistje ook thuis nog mooi vond. Je schrijft in het schrift: “de kracht die iemand uitstraalt is 
vaak het spiegelbeeld van de (even grote) kwetsbaarheid”. Ik denk dat dat waar is. Ik denk ook dat je pas echt 
kracht bent als je je kwetsbaarheid kent, leeft, deelt. 
 
Nu bestaan er natuurlijk verschillende soorten kwetsbaarheid: lichamelijke, geestelijke, sociale, maatschappelijke. 
Vaak zijn deze gestapeld, roept de ene kwetsbaarheid de andere op of versterken ze elkaar. Tegelijkertijd (en 
gelukkig maar) is dat lang niet altijd het geval en hebben we als mens vaak meer veerkracht dan we denken. Dat 
laat zich vaak zien in tijden van tegenslag. 
 
Waar ik nieuwsgierig naar ben is wat het Gouden Kistje met jou gedaan heeft. Welke vragen riep het op? Heeft het 
iets in jou in beweging gebracht? Zo ja wat? En zo nee, wat maakt dat dat niet zo was? 
 
Dank ook nog voor je wensen van beterschap. Ik ben weer een heel eind opgeknapt! 
 
Ik hoor graag van je! 
Een hartelijke groet, 
Jeannette Claessen 
 
 
Dag Dion, 
 
“Vrijheid en ruimte, wel vreemd dat het dan in een koffer zit”,  schrijf je in het schriftje, nadat je mijn Gouden Kistje 
thuis hebt gehad. Daar heb je wel een punt, zeker als de koffer dicht is. Ik persoonlijk hou van kistjes omdat ze iets 
van bescherming geven en dat ik de keus kan maken hoever ik het open zet en wanneer en bij of voor wie. Kistjes 
zijn net als ons lichaam een omhulling, ze hebben een binnen- en een buitenkant, een onder- en een bovenkant, 
een voor- en een achterkant. Elke kant heeft zijn eigen betekenis. Dat vind ik spannend. 
 
Hoe zie jij dat? 
 
Ik denk dat elk mens verlangt naar vrijheid en ruimte. Die kun je naar buiten richten, maar uiteindelijk denk ik dat 
ik pas echt vrij ben als ik dat van binnen ben. Dus wat dat betreft klopt het voor mij weer wel. Anders had ik het 
onderwerp anders verbeeld. 
 
En jij, wat betekenen ruimte en vrijheid voor jou? Waar hebben die voor jou mee te maken? Ik hoor graag van je, 
maar alleen als je zin hebt om verder uit te wisselen. 
 
Een hartelijke groet, 
Jeannette Claessen 
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Lieve Tineke, 
 
Lichtheid en ruimte zijn voor jou de twee redenen om mijn “gouden Kistje” te kiezen en mee naar huis te nemen. 
Mooi dat je deze ervaart in het kistje. Het verlangen naar ruimte is het kernthema van dit werk. Een menselijk 
verlangen, dat maar al te vaak verstikt wordt door met name angst, die zich in allerlei gedaanten in en rond ons 
heen nestelt. Angst kent natuurlijk vele vormen, die in meer of mindere mate een rol spelen in ons dagelijks leven.  
 
Angst heeft te maken met vroeger, met oude pijnlijke ervaringen, en met later waarin deze oude zaken zich wellicht 
gaan herhalen. Angst gaat over het nastreven van ideaalbeelden en daarmee over oordeel, over bepalen en 
beheersen. Angst kortwiekt. Daarom zijn de veren in het kistje ook allemaal doorgeknipt. 
 
De tegenhanger van angst is liefde. Liefde gaat over nu, over het ervaren wat er op dit moment is. Het gaat over 
zijn met wat zich aandient en over overgave. Liefde gaat over kijken zonder oordeel, kijken met je hart. Daarom 
het aangetaste koperen potje, met al zijn butsen en kwetsuren, en uitgeslagen kopergroen. Het komt uit het huis 
van mijn ouders, mijn moeder schuurde het glimmend, elke week opnieuw. Liefdevol deed ze dat. Dat zie ik nu en 
ik voel altijd een glimlach in mijn hart als ik voor me zie hoe ze dat deed. Terwijl precies dat, het oppoetsen van de 
buitenkant, zo tekenend is voor wat er maatschappelijk en tussen mensen veel gebeurt.  
 
Hoe zie jij dat? 
 
“De lichtheid van het bestaan” schrijf je, die je als levenshouding probeert te hebben. En die je ook inzet, terwijl je 
omstandigheden bepaald niet eenvoudig zijn. Dat bewonder ik ten zeerste in jou. De titel die je geeft doet natuurlijk 
meteen ook denken aan de “ondraaglijke lichtheid van het bestaan”. Bestaat die wel, de ondraaglijke lichtheid? En 
waarom is die dan ondraaglijk? Wat is zwaar en wat is licht eigenlijk, in het leven? 
 
Je schrijft daar iets over in je laatste zin: “kwetsbaarheid van jezelf kun je soms aardig op afstand houden, 
kwetsbaarheid van de ander hakt er aardig in”. Dat laatste is zeker waar. Ik denk vaak dat het gemakkelijker is om 
zelf ziek te zijn dan om te zien dat iemand waar je van houdt ziek is. Dat ervaar jij natuurlijk dagdagelijks.  
 
Hou je het lange, niet aflatende en steeds fundamenteler zorgen voor je levenspartner langer vol als je je kracht 
aanspreekt of als ook je kwetsbaarheid er mag zijn? En hoe verhouden die twee zich dan? Dat vraag ik me af als 
ik aan je denk. Wellicht zit het antwoord in het meebewegen tussen eb en vloed, zoals jij dat beschrijft in het 
schriftje.  
 
Nou lieve Tineke, dit is mijn eerste reactie op jouw schrijven. Mocht je zin hebben om er op te reageren dan hoor 
ik het graag. Maar het is geen must. In ieder geval hartstikke bedankt voor het meedoen en voor wat je terug geeft! 
 
Wij gaan met de reacties verder aan de slag. En koppelen dat weer terug aan jou en alle andere deelnemers. 
 
Tot weer en een hartelijke groet, 
Jeannette Claessen 
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Kistje 23 Jeannine Pladdet - Hartenkistje  
 
23 JEANNINE PLADDET KUNSTENAAR www.jeanninepladdet.com 

  
HART EN ROZEN 
 
Om mens te zijn hebben we ons hart nodig. Vaak zijn beslissingen die je met je hart neemt beter dan beslissingen die je met je hersens neemt. Je 
kunt bang zijn dat mensen je pijn zullen doen en denken; ik laat emoties niet toe. Je sluit je hart. Door je hart op slot te zetten, verkil je. Het risico is 
dat je zonder je hart ook niet meer van jezelf kan houden. Het is belangrijk dat je zelf de sleutel tot je hart hebt en van jezelf kunt houden. Pas als je 
van jezelf kan houden kun je ook van anderen houden. Dat maakt dat we leven. Zonder liefde en gevoel kunnen we geen menselijk leven leiden. Ons 
hart zegt ons wat goede beslissingen zijn, deze maken ons krachtig. 

 
 
Als je met een open hart wilt leven, is het belangrijk dat je van jezelf 
leert houden. Charles Chaplin schreef een inspirerende tekst. Daar 
heb ik onderstaande uit gehaald.  
 
Je kunt pas van de ander houden als je eerst van jezelf houdt. Op 
het moment dat ik van mijzelf begon te houden: 
 

- Kon ik accepteren dat <3 pijn waarschuwingen voor mij zijn. 
- Ben ik er mee opgehouden naar een beter leven te verlangen. Ik kon zien dat alles, nu, om mij heen een 

uitnodiging is om te groeien. 
- Doe ik alleen wat mijn hart blij maakt. 

We hoeven niet bang te zijn ons bloot te geven (hart van slot). Ook hoeven we niet bang te zijn voor conflict met 
onszelf en anderen. Zelfs sterren botsen en daardoor ontstaan er nieuwe.  
 
Jeannine Pladdet 
 
Kistje 24 Jeannine Pladdet - Eenzaam 
 
24 JEANNINE PLADDET KUNSTENAAR www.jeanninepladdet.com 

  
EENZAAM 
 
Veel mensen leven op hun eigen eilandje. Om allerlei redenen laat je anderen niet in je leven toe. Doordat je denkt dan anderen beter zijn dan jij, 
doordat anderen je pijn kunnen doen, doordat je bang bent voor wat anderen van je denken, doordat je denkt dat  je niet aan verwachtingspatronen 
kan voldoen of doordat je denkt dat je beter bent dan anderen. Wij hebben anderen nodig,  om onze gevoelens te delen, om met meer mensen meer 
compleet mens te zijn. Je hebt de ander nodig om jezelf te leren kennen. 
 

Soms denk je 
Ik wil… 
 
Verdwijnen 
Vluchten 
 
Maar alles 
Wat je wilt… 
 
Is gevonden worden 
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25 KIMBERLY HENDRIKX BUURTKUNSTENAAR  

  
De zee geeft mij kracht om alles even te vergeten en weer door te gaan. Bij de zee laat ik mijn problemen achter, waai ik uit. En laat ik de wind alle 
negatieve dingen wegwaaien. Dit heb ik aan de buitenkant van mijn kistje laten zien. Aan de binnenkant zie je de weg die ik bewandel in mijn leven. 
Een donkere tunnel waar ik de eerste levensjaren heb doorgebracht, maar hoe ouder ik word, hoe lichter de tunnel wordt en hoe beter het gaat in 
mijn leven. De woorden ondersteunen dit. 
 
Ik vond het een zeer leerzaam project, waarbij dieper wordt gegraven, zowel bij de kinderen als bij mij. Ik heb geleerd dat kracht en kwetsbaarheid 
dicht bij elkaar ligt en dat je daar ook je kracht uit kunt halen. Door creatief bezig te zijn heb ik geleerd dat dit ook een manier is om mijn gevoel kwijt 
te kunnen. 
 

Beste leners van mijn kistje, 
 
Naar aanleiding van jullie reacties op mijn kistjes wil ik graag wat terug schrijven. Ik vond de reacties enorm 
verschillend, maar mooi op een eigen manier. Mijn kistje heeft verschillende gevoelens opgeroepen die ook weer 
wat met mij doen. De emoties die ik bij jullie lees komen vanuit verschillende interpretaties. Iedereen heeft een 
eigen kijk en dat is gebleken tijdens het uitlenen van mijn kistje.  
 
Als eerste wil ik uitleggen waarom ik mijn kistje daadwerkelijk zo heb gemaakt. De buitenkant bestaat voornamelijk 
uit de zee. Dit heb ik zo gekozen omdat ik kracht uit de zee kan halen. Doormiddel van wandelen langs de zee, 
even uitwaaien krijg ik weer kracht om door te zetten. De zee maakt me kwetsbaar doordat ik hier in alle stilte na 
kan denken. Voor mij kan kwetsbaarheid je ook weer de kracht geven om juist weer op een pad te belanden waar 
jij zou willen staan. Het is dan ook aan jou zelf hoe hard je je best ervoor doet. Het is niet makkelijk, maar dit is voor 
mij een gedachten die mij vooruit helpt. Dit hoeft natuurlijk niet voor jullie zo te zijn!!  
 
De binnenkant van mijn kistje bestaat uit een tunnel. Dit komt voort uit de gezegde “aan het eind van de tunnel 
brandt altijd licht”. Dit heb ik zo gekozen omdat dit betrekking heeft op mijn leven. Ik heb op jongere leeftijd veel 
tijden gehad die erg donker waren. Uiteindelijk toen ik bij mijn vader kwam te wonen, is het pad dat ik bewandel 
steeds lichter geworden.  
 
Nog steeds ben ik niet waar ik wil zijn, maar ik bewandel nog steeds het pad er naar toe. Ik heb geleerd om voor 
mezelf te gaan en me te focussen op wat ik belangrijk vind. De kwetsbaarheid die ik al die tijd heb gevoeld, heeft 
me gemaakt tot de persoon die ik nu ben en daar ben ik trots op.  
 
Ik zag verschillende vragen over het teken op de achterkant van mijn kistje. Dit is het symbool voor kracht. Een 
belangrijk sleutelwoord in mijn leven. Probeer kracht te putten uit je kwetsbaarheid.  
 
Wat betreft geloof, hoop en liefde.. Dit heb ik er in verwerkt i.v.m. ik zelf geloof in mijn eigen kunnen, dat me weer 
hoop geeft en ik het uiteindelijk om kan zetten in liefde voor waar ik me op dat moment mee bezig houd. Het is 
belangrijk dat jij gelooft dat je het kan, ondanks dat het moeilijk voor te stellen is. Zolang jij niet gelooft dat het goed 
kan komen, dan zou het ook een stuk moeilijker worden om daar uiteindelijk te komen.  
 
Er is een ‘goede’ moeder die een reactie geschreven heeft naar aanleiding van het lenen van mijn kistje. Ze schrijft 
hierin dat ze erg kwetsbaar is met betrekking tot haar kinderen: U benoemt in uw schrijven dat dit volgens u voor 
alle moeders wel zou gelden. Jammer genoeg is dit niet altijd geval, niet alle moeders zetten hun kinderen op de 
eerste plek. Ik schrijf daarbij uit ervaring als kind. Wat ik u mee wil geven is: blijf die gedachten vooral aanhouden 
en zorg dat u deze prachtige kwetsbaarheid behoudt voor hen.  
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Ik ben u allen dankbaar dat u mijn kistje heeft uitgekozen en gereageerd heeft met uw kijk op mijn kistje. Ik hoop 
dat u mijn kistje beter begrijpt met het daadwerkelijke verhaal erachter. Ik waardeer het dat er open en eerlijk wordt 
verteld wat de gevoelens zijn bij mijn kistje. Ik dank u allen voor uw verhaal, het heeft me enorm geholpen en het 
geeft me een voltooid gevoel.  
 
Ik hoop dat jullie ook licht gaan zien dat langzaam feller mag gaan schijnen, zoals het voor mij nu doet. Laat je 
vooral niet kleineren. Zoals het gezegde al luidt dat er altijd licht brandt aan het einde van de tunnel, geef de kracht 
hiervan niet op en probeer deze ook uit kwetsbaarheid te halen… Het maakt je sterker. Probeer te putten uit je 
eigen kwetsbaarheid en kracht die je uit of door een kistje in beeld kreeg. Ben niet bang om toe te geven aan 
verdriet, en ben niet bang om een stap te zetten in een richting waarin jij je fijn voelt. Kijk hierbij naar je eigen geluk 
en wat jou gelukkig maakt!  
 
Dank jullie wel, ik vond het een leerzaam project voor mezelf, het gaf me acceptatie naar aanleiding van confrontatie 
met mijn eigen werkelijkheid. 
 
 

26/ 27 Lennie van Vught 
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Voor mij is het werken aan een beeld het verwerken van indrukken. Materiaal beleving is het belangrijkste onderdeel van het werk. In het project met 
als thema kwetsbaarheid en kracht heb ik geprobeerd de buitenkant zo te maken dat het aantrekt door vorm en materiaal. De binnenkant geeft juist 
een ongemakkelijke indruk. Het ene kistje is een meer verhalende oplossing terwijl het andere abstracter is en meer aan de kijker over laat. Het 
gegeven van een kistje van bepaalde afmeting geeft aan de ene kant een structuur maar het kan soms dwingend zijn. 
 

Beste José, Adriaan, Ton, Carin, Dré, Marie-Louise en de andere. 
 
Ik heb het antwoord op jullie schrijven voor me uit geschoven. Het was mooi om te lezen hoe jullie de kistjes hebben 
ervaren. 
 
Ik zelf ben niet zo’n schrijver, ik ben immers een beelddenker. Ik lees wel graag wat andere schrijven over kunst, 
creativiteit en het leven . Ik wil jullie dan ook  kennis laten maken met drie citaten van denkers over wat Kunst kan 
betekenen. 
 
Gerrit Kouwenaar (dichter 1923-2014) Beeldende kunst heeft altijd vandoen met kijken, maken, gezien worden. 
Het beeldend proces kan beginnen met kijken en dan namaken of abstraheren, maar ook materiaal dat in elkaar 
geknutseld wordt dwingt ons tot kijken. En wanneer de verbeelding haar vleugels uitslaat, kan ze zichtbaar maken 
wat in ons hoofd leeft, een nieuwe ervaring geven en andere werelden ontdekken . Het is een tocht naar onbekende 
en toch op de een of andere manier herkenbare gebieden. 
 
Du Bois (filosoof 1719) De rede kan hooguit achteraf de argumenten leveren waarom we iets mooi of lelijk vinden, 
zij kan nooit beslissen dat we iets mooi of lelijk vinden, want dat was uitsluitend een zaak van het subjectieve 
gevoel. 
 
Iris Murdoch (filosoof 1919-1999) Het kunstwerk verenigt onze gevoeligheid. Zijn gezaghebbende eenheid 
garandeert en stabiliseert ons bestaan, terwijl het een eind maakt aan onze futiele egoïstische angst. Het 
kunstobject is een analogie van het persoonlijk-object, in zijn spiegel zien we ons beste zelf. De kunst waarmee we 
vertrouwd zijn ,blijft ons bij als blijk dat liefde macht heeft en de wereld zin heeft. 
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Veel geluk in jullie verder leven. 
 
Lennie van Vugt 
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28 MARIEKE COENEN KUNSTENAAR www.mariekecoenen.wordpress.com 

  
Ik woon in de stad en dat benauwt mij steeds meer... vanuit mijn raam op de tweede etage zie ik hoe de horizon om mij heen wordt volgebouwd. Ik 
voel niet meer zoveel ruimte. De vrije natuur wordt steeds meer een abstractie, ver weg.  

    

Kistje 28 Marieke Coenen - Drukke stad 
 
Mensje en spelende honden. 
“Ziet iemand mij?”  
Als ik er een mensje bijteken, verandert het hele beeld.  
Als ik er dan nog eens twee spelende honden bij teken,  
dan verandert het hele beeld nog meer.  
Spelen in de chaos. 
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Kistje 29 Marieke Coenen - Paard 
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Elke dag opnieuw: de wind laten waaien door mijn structuren van hechtingen en gewoonten die ongemerkt zijn ontstaan. Mijzelf vrij maken voor 
mijn creatieve stroom is niet vanzelfsprekend, maar een bewuste daad. Steeds weer opnieuw de vrijheid beseffen. Een wild paard breekt 
gewoonweg los en gáát! Wat een levenskracht... 
 

Lichtstralen. 
 
“Het licht raakt alles” 
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30 MARIJKE MULDER  BUURTKUNSTENAAR  

  
4 JAARGETIJDEN 
 
Ik heb de 4 jaargetijden verzonnen bij mijn kistje.  
Aan de buitenkant komt de zon op (de geboorte). Achterop een hele mooie bloem, gefotografeerd in Thailand in de zomer, vandaar dat ik deze heb 
genoemd: de zomer van het leven. 
Binnenin aan de linkerkant een mooie voorjaarsboom (de lente). Deze boom staat aan de achterkant van de St. Josephlaan. 
Aan de rechterkant een wintergezicht met een kistje onderin. Daarin een briefje waarop staat: Uw inleveringsvermogen betovert. 
Middenin het kistje staat de herfst, waarin ik me nu bevind. Een hele mooie boom, gefotografeerd in ‘Lelystad’ met noten, blaadjes uit het bos, hier 
bij ‘Son’. 
  
Het leven is zo (on)breekbaar voor mij en oh zo dierbaar. Met veel liefde heb ik hieraan gewerkt. 
 

Ik heb genoten van de bevindingen die ikzelf heb ervaren bij het maken van de kistjes. De reacties hierop kloppen 
uitstekend.  
 
Met groet,  
Marijke Mulder 
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31 MELIHA ASLAN  BUURTKUNSTENAAR  

  
Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd dienstbaar te zijn. Dat is enerzijds een kracht, maar tegelijkertijd een grote zwakte omdat het me afhankelijk 
maakt van de wensen van anderen. Alléén leven geeft kwetsbaarheid, het leven als Turkse vrouw in de Nederlandse samenleving ook. Toch laat 
de boom in mijn kistje stevigheid zien, geworteld zijn. Dit heb ik door een hoop strijd gewonnen. Naarmate ik ouder word, komen steeds meer 
tegendelen bij elkaar en voel ik mij sterk. 
 

Lieve vrouwen, 
 
De boom staat voor mij voor innerlijke kracht waar je je niet van bewust bent. Elk mens, elke man of vrouw, heeft 
die, maar meestal zijn we ons daar niet van bewust. Op enig moment ben ik mijn kracht kwijtgeraakt. Door het 
overlijden van mijn  moeder en door de problemen van mijn zoon, die oorlogsveteraan is. Daardoor voelde mijn 
leven een tijdlang zwaar en betekenisloos.  
 
Toen ik meedeed aan het kistjesproject zat ik daar middenin. Ik heb drie weken voor mijn kistje gezeten en ik wist 
niet wat ik moest toen. En in één keer was de boom er. De kleuren betekenen voor mij passie, kracht, verbinding 
en gevoel. En daarmee kwam mijn  kracht weer terug. Door de gesprekken met en de begeleiding van Jeannette 
ben ik door die moeilijke fase van mijn leven heen gekomen. 
 
In het gedicht heb ik geprobeerd alles weer bij elkaar te brengen. En mijn zoon, ja mijn zoon is mijn kwetsbare kant. 
En dat blijft zo tot ik er niet meer ben. Ik leer steeds meer het goede evenwicht te vinden tussen er voor hem zijn 
en er voor mezelf zijn. Daardoor voel ik me ook hierin krachtiger. Toen ik het kistje maakte, kon ik dat nog niet zo 
zien, maar nu wel. 
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Tijdens het maken van het kistje genoot ik van het samenzijn met andere mensen. We waren allemaal met ons 
eigen kistje bezig. Iedereen heeft een eigen kijk op de wereld en tegelijkertijd lijken onze ervaringen, onze 
oplossingen en onze behoeften zo op elkaar. Dat gaf steun en saamhorigheid.  
 
En liet me voelen dat ik niet alleen ben in deze wereld. Dat er genoeg aanknopingspunten zijn in deze wereld. Ik 
ben heel blij dit mee te hebben gemaakt. 
 
Ik dank iedereen die bij dit project betrokken is! En hoop dat de gemeente de kracht van (on)breekbaar inziet, zodat 
nog veel meer mensen hier van mogen genieten en van mogen leren! 
 
Meliha 
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34 NANNY DE WINTER BUURTKUNSTENAAR  

  
ZONDER ANGST VAN BINDING NAAR VERBINDING 
 
Geïnspireerd door het boek Liefdesbang van Hannah Cuppen, ben ik aan de slag gegaan met het thema Kunst over Kwetsbaarheid en Kracht. De 
houtnerven aan de buitenkant zijn bedekt door schelpenzand die symbool staan voor de verbinding die uiteindelijk tot stand moet komen. Aan de 
binnenzijde links regeert de (bindings-)angst die geleidelijk aan overgaat in moed om uiteindelijk in beweging te komen en te blijven. Waarom 
schelpen? Behalve schoonheid, stralen ze kwetsbaarheid én kracht uit! 
 

Mijn schriftje kwam terug als een heus kunstwerk. Ongelooflijk hoe mijn inleners losgegaan zijn op emotioneel en 
creatief gebied. Heel bijzonder dat een kunst-kistje, dat ik in een paar uur tijd gemaakt, heb zoveel teweeg kan 
brengen bij de mensen. Mooi dat ik dit heb mogen beleven! 
 
 

37/ 38 Remko Leeuw 
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37 REMKO LEEUW KUNSTENAAR www.remkoleeuw.nl 

  
Tijdens het werken aan het project kwam ik er achter dat in mijn werk, het hebben van vrije ruimte, een essentiële voorwaarde is om iets van mezelf 
te kunnen laten ontstaan. Iets wat dicht genoeg bij mij staat. Wanneer ik restricties ervaar in mijn mentale proces, veroorzaakt door gegeven 
dimensies (afmetingen van kistje bv.) of andere omstandigheden, wil ik deze transformeren naar vrije ruimte. Ik heb deze ruimte nodig om te 
transformeren wat nodig is. Dan kan ik voldoende diep contact maken met wat er daadwerkelijk leeft en wat graag uitgedrukt wil worden. Dit proces 
heb ik mijn kistje vertaald door eerst de vorm te verkolen (wat voor mij een enorme kwetsbaarheid illustreert) en daarna mijn diepere gedachtestroom 
uit te werken in een narratieve boekvorm. In het boek zijn uitsparingen gecarved, zogenaamde 'nusta's'. Een nusta is een in steen gemaakte 
geometrische uitsnede. Nusta's in steen vind je terug in de ruïnes in Peru en deze worden gebruikt voor energie initiaties in de Andes traditie. 
Aangezien papier afkomstig is van Moeder Aarde en in zeker zin Moeder Aarde ís, is er een soort initiatie kistje ontstaan. De nusta's bieden een 
inkijk naar een andere wereld van magie en verbondenheid met de natuur. 
 

Aan W.S.K. te V. 82 jaar 
 
Verre reizen.. dat klopt helemaal. Ook dat ik daar tot rust kwam of kom. Scherp gezien! Het hert staat voor een 
soort van onschuld. Juist kwetsbaar en geheimzinnig misschien ook ja, want ik laat lang niet alles zien in het bos. 
Ook kwetsbaarheid mag je doseren en een bewuste keuze in maken. Wat je laat zien. Soms kan en mag het kistje 
even dicht of op een kier. Dank voor uw reactie! 
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Hartelijke groet, 
Remko Leeuw 
 
Aan Mila (Eindhoven) 56 jaar 
 
Dank! Ja, diepere lagen zijn niet of bijna niet aan de oppervlakte zichtbaar. Of misschien voor diegenen die echt 
kijken.. 
 
Groeten, Remko Leeuw 
 
Kistje 38 Remko Leeuw - 2d Muurkistje 
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Ook bij mijn tweede kistje was de gegeven vorm (een kistje van 50 x 40 x 20 cm) een beperking voor mij. Wanneer ik de vorm van een werk niet 
zelf bepaald heb, is het werk onvoldoende naar mijn hand gezet, of van mij. Bij het eerste kistje kon ik de vorm nog intact laten door het met vuur 
te verkolen. Bij het tweede kistje moest de gehele vorm echter ook volledig afgebroken worden, om een volledig nieuwe vorm te laten ontstaan. 
Welke vorm het tweede werk precies krijgt (een 2D muurwerk of een 3D installatie? hangend of staand?) is op dit moment, drie dagen voor de 
opening, nog niet duidelijk. Alle stukken liggen nog verspreid op de grond van mijn atelier. 15 werkjes op zichzelf. Zonder context, zonder verhaallijn. 
Het proces is niet te versnellen, maar door goed te luisteren en te kijken naar het werk, zullen de antwoorden zich ontvouwen. 
 

Wauw! Wat mooi om de reactie van Ireida te lezen. Als kunstenaar weet je zelden wat je bij de kijker teweeg brengt 
of in gang zet. Tenzij ik hierom vraag, maar dit komt niet zoveel voor. Dat mijn werk deze impact zou hebben, had 
ik niet kunnen vermoeden. Ik denk dat er een link bestaat tussen de intentie waarmee de kunstenaar een werk 
maakt en de ervaring die de kijker bij het werk heeft of kan hebben. Je kunt als kunstenaar dus ook een keuze 
maken / doel hebben over wat je bij de kijker wilt bereiken. Daar ben ik tot nog toe niet mee bezig geweest, maar 
het is een optionele dimensie. Het kan ook een keuze zijn om bewust niet te richten of denken aan wat een werk 
met de kijker zal doen. Ik denk dat dat laatste het dichtst bij mij staat, hoewel ik wel verrast en verwonderd ben hoe 
mijn vrije spontane manier van werken door Ireida herkend kan worden. Een waardevolle en persoonlijke 
boodschap waarvoor hartelijke dank! 
  
Remko 
  
Ps. Ikzelf sta / stond ook vaak voor de keuze om kwetsbaar te zijn of niet. Tot ik mezelf gewoon liet zijn wie ik ben. 
Ja gevoelig, kwetsbaar, gemakkelijk te raken, mijn vele gedachten die me vaak inspireren, bundelend. Door alle 
facetten van jezelf te accepteren en te laten zien, stralen we alle kleuren in volle glorie. Door dat te doen, zullen 
anderen worden aangezet om hetzelfde te doen. En zo gaat het door. En door.. 
 
 

39 Rina Rutten 
 
39 RINA ZAMORRA RUTTEN BUURTKUNSTENAAR  

  
Mijn leven is een heen en weer gaan tussen twee culturen, de Nederlandse en de Spaanse. Daar ben ik sterk van geworden, maar daarin voelde 
ik me soms ook kwetsbaar. 
 
Ik verplaats mij veel en makkelijk in de ander. Is dat  kracht of zwakte? Een open raam, daar kan veel in en uit, het geeft zowel ruimte als vluchtigheid. 
Er is ook veel dierbaars door naar buiten verdwenen, op zoek naar vrijheid….. 
 
Een boom, ondanks alles geworteld, stevig staand in de grond. 
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Mijn reactie op de reactie van de personen die mijn kistje een aantal dagen in huis hebben gehad. Ik was ontroerd 
en verbaasd wat het teweeg heeft gebracht, zowel bij mij en bij anderen. Nu ben ik ook blij dat het ook voor anderen 
een ondersteuning was en erkenning. Dat geeft me veel voldoening.  
 
Bedankt,  
 
Rina Rutten 
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40 RUUD SCHELLEKENS KUNSTENAAR www.fietsorkest.nl 

  
Beiden kistjes hebben met hetzelfde te maken, maar in de absolute tegenstellingen van wat een mens kan creëren. In deze een viool met een 
tekst. De viool; een creatie van absolute schoonheid die zelfs na 350 jaar nog de mooiste klanken kan voortbrengen. Dan de foto Ramana Maharshi; 
als jongen van 16 jaar had hij een bijna dood ervaring, liep van huis weg en is daarna 18 jaar lang in meditatie gegaan. Daarna sprak hij heel wijs 
en communiceerde vaak zonder woorden. De viool en geest roepen beiden mededogen op. 
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De kistjes hebben met hetzelfde te maken, maar in de absolute tegenstellingen van wat een mens kan creëren. In dit kistje wordt de andere kant 
van de mens vertegenwoordigd. In 1914 brak de eerste WO uit, gevoed door macht en hebzucht.  
Geen mededogen deze keer, maar meedogenloosheid. In plaats van violen bouwen we wapens, in plaats van het ego te verkleinen blazen we het 
op tot we elkaar vernietigen. Een stukje hout bevindt zich in het kistje, het zuigt zich zelfs na 100 jaar nog vol met het koper van daar waar eerst de 
mitrailleurs stonden…. 1914 - 2014. Honderd jaar geleden begon de grote eerste wereldoorlog. En wat nu... Hebben we wat geleerd of gaat het 
maar door? Wat hebben we geleerd 100 jaar na datum? 
 
 

Ben diep onder de indruk en had absoluut niet zo'n mooie en emotionele reacties verwacht op de kistjes. 
Ja, de kernvraag, die oorlog, waarom, waarom in godsnaam toch steeds weer en altijd. 
Ik heb ooit in de band van Armand gezeten, jazeker.. van ‘Ben ik te min?’. Hij had een lied ‘De Oorlog woedt in 
jezelf’. En dat klopt, maar we vechten deze oorlogen op het slagveld uit en niet in onszelf. 
We gaan niet naar ons hart toe. Niet geleerd; angst om buiten de geijkte paden dingen te ontdekken of een ego-
probleem. 
Toch, als je naar de natuur kijkt zijn alle organismen, maar dan ook alles wat leeft, op zoek naar geluk. Maar dan 
ook werkelijk alles. En dat is wat we willen… 
Als we ons denken niet zouden gebruiken voor eigen gewin, macht of onze eigen waarheid te verkondigen, maar 
gewoon laten rusten in onze ”geest van de natuur", dan kon er wel eens vrede ontstaan. Ons denken is de oorzaak 
van ons lijden. De sleutel is het denken loslaten en te zijn net als de vogels. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. 't 
Is zoals een Boeddhist eens zei: ‘Haast u langzaam’. 
Ondanks mijn eigen fouten en tekortkomingen, ego en wat al niet meer geloof ik sterk in mijn volharding om te 
luisteren naar mijn hart. Als ik s 'avonds in mijn bedje lig, dan neem ik altijd de balans op van mijn tekortkomingen 
van de dag die ik door neem, doe een gebedje, omarm de mensen waar ik meningsverschillen mee heb en plant 
een zaadje richting de vrede in mezelf. 
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42 SAHINAZ AKAN BUURTKUNSTENAAR  

  
Ik wil een goede moeder zijn, een goede echtgenote en ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. In mijn familie vind ik veel 
kracht. 
 
In mijn lichaam voel ik veel kwetsbaarheid, maar ik wil niet dat dat bepalend is in mijn leven. Ik wil vooruit in het leven en mijn kinderen het goede 
voorbeeld geven. 
 

Reactie behoeft nog een tolk en vertaling, deze volgt zo spoedig mogelijk… 
 
 

43 Saskia Bisschop-Vet 
 
43 SASKIA BISSCHOP  BUURTKUNSTENAAR  

  
De boom staat symbool voor mij en die groeit uit tot mijn kinderen waarvan de handjes zijn (kracht). Mijn vader noemde mij toen ik klein was altijd 
paardenbloemen pluisje, vandaar die op de buitenkant (kwetsbaarheid). 
 
Ik vond het heel waardevol om met kinderen in gesprek te gaan over kwetsbaarheid en kracht. Eerst vonden ze het lastig en daarna kwamen ze 
los. 
Ik heb geleerd dat het best lastig is om na te denken over je eigen kwetsbaarheid en kracht en dat het een heerlijke uitlaatklep is om creatief bezig 
te zijn hierdoor. Ik wil maar doorgaan als ik eenmaal bezig ben. 
 

 
Inspirerend hoe iedereen er zijn eigen interpretatie op los laat, heel mooi om te zien. Dank, Saskia. 
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44 Tamara Derksen 
 
44 TAMARA DERKSEN BUURTKUNSTENAAR  

  
ALLEEN – EENZAAM – SAMEN 
 
“Je moet het wel zelf doen, maar hoeft het niet alleen te doen.” Een zin die ooit tegen mij gezegd werd en die nog bijna iedere dag waardevol blijkt. 
Mijn manier van omgaan met problemen was om alles alleen op te lossen. Niet laten zien dat ik het moeilijk had, geen hulp vragen, zorgen dat ik 
sterk en krachtig leek. En dat werkte goed. Mensen dacht ook dat ik het wel aan kon. Maar stiekem was ik heel kwetsbaar en werd ik van de minste 
of geringste tegenslag letterlijk ziek. Samen doen. Los komen uit de eenzaamheid, daar ligt de oplossing. Maar hoe doe je dat dan?  
 
Voor mij is het een proces van leren. Vallen en opstaan. Soms vertrouw ik de verkeerde mensen. Soms zijn het er te weinig en blijkt de basis om 
op terug te vallen te smal te zijn. Maar al doende leer ik om hulp te vragen, andere te vertrouwen. En weet ik dat ik een basis heb waarop ik terug 
kan vallen en vandaaruit de uitdagingen van het leven aan kan gaan. 
 
(In het kistje is de foto Lemogang (Totem / Umbra series) 2014 verwerkt van de fotografe Viviane Sassen) 
 

In de reacties zie ik veel openheid over wat mensen roert. Ik kreeg kippenvel toen ik las dat mijn kistje op reis is 
geweest bij een dame wier dochter tegen kanker vecht. Mijn moeder stierf aan kanker en nu ik zelf moeder ben 
heeft dat verlies weer een nieuwe dimensie kregen. Zoals iemand anders in het schrift schrijft Alles veranderd, 
niets blijft hetzelfde. 
 
Toen ik mijn kistje ging maken was ik net zwanger en heb er bewust voor gekozen dit niet in het kistje te verwerken. 
Als ik het nu opnieuw zou maken zou ik verder uitdiepen wat kwetsbaarheid en kracht voor mij betekend nu ik 
moeder ben.  
 
Onderwerpen/ thema's die nu bij mij opkomen: 
- thuisbevalling, borstvoeding, kraamhulp; 
- vrouwencirkel, steun van vrouwen; 
- dualiteit tussen mijn eigen identiteit en die van het moederschap. 
 
 
 

46/ 47 Yvette van Kessel 
 
Algemeen: 
 
Als ik de reacties lees in de schriftjes ben ik zeer dankbaar voor de investering van de mensen die mijn kunstkistje 
tijdelijk geadopteerd hebben m.b.t. het reageren op het thema. Daarnaast ben ik zeer dankbaar voor wat dit project 
losmaakt op de vele verschillende levensgebieden en bij de vele mensen die (in-)direct deel hebben genomen aan 
dit project. Ik voel me bevoorrecht om projectleider te zijn en heb de intentie om (on)breekbaar nog meer op de 
kaart te zetten. 
 
Wat me op valt en positief raakt is dat veel mensen schrijven over ‘mijn’ of ‘ons’ kistje. Wellicht dat de lener zichzelf 
identificeert en verhoudt tot dit ‘voorwerp’, het zich eigen heeft gemaakt en er sowieso zijn eigen leven/bevindingen 
op projecteert. Dat vind ik een mooie gedachte en daarmee is mijn kistje, maar ook het gehele project in mijn ogen 
geslaagd.  
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LIFE-BRUSH 
 
Binnen het thema ben ik aan de slag gegaan met hoe mijn kwetsbaarheid en kracht zich verhoudt tot zowel het ontvangen en verwerken van al de 
dagelijkse 'prikkels' die mijn zintuigen zowel binnen krijgen als verzenden. 
 
Schilderen is een van de manieren waarop ik mijn emoties en gedachten verwerk, het is een van mijn manieren om te communiceren of een 
discussie aan te gaan met mezelf of een ander. Door mijn kunst aan mensen te laten zien stel ik mijzelf kwetsbaar op, ineens is mijn persoonlijke, 
innerlijke leefwereld tentoongesteld en door iedereen vrij te interpreteren…. Door dit te doen voel ik me soms kwetsbaar, maar ook juist hier ligt 
mijn kracht.  
 
Dit heb dit verbeeld door mijn kistje open te maken. Mijn buitenkant is hier mijn binnenkant en mijn kracht is hier mijn kwetsbaarheid en anders om. 
De kwasten, metafoor voor de kunst die ik maak, hangen en bewegen mee met de wind, het leven en zijn veranderlijk. Wel is er de rode draad van 
die alles met elkaar verbindt. De getypte teksten op de handvaten van deze kwasten geven wat van mijn gedachtenspinsels weer over zowel kracht 
als kwetsbaarheid. 
 
Most of the time I have all these thoughts bouncin' around in my head... but with a brush in my hand, the world just gets kinda quiet. - The notebook 
 
 

Kistje 46 Yvette van Kessel - Life brush  
 
Een lener verwoordt zo mooi dat het kistje “herinnert aan het verlangen te inspireren, om de wereld om mij heen 
en de wereld in me te herscheppen, te verwerken tot een nieuwe werkelijkheid, misschien wel de mijne”. Dit proces 
geeft haar rust en energie schrijft ze… Het niet verbergen van haar kwetsbaarheid, staat voor haar voor krach (Ik 
verbeeld dit metaforisch verbeeld, doordat zowel de binnen- als de buitenkant van mijn kistje direct te zien is.) 
Ondanks haar ‘zoeken’ deelt zij en zoekt de verbinding op.  
 
Mooi… Zo ervaar ik het ook… Schilderen en creatief bezig zijn zoekt dit niet direct de verbinding met woorden, 
maar met een andere (beeld-)taal, waarin het soms onzeglijke zegbaar gemaakt kan worden.  
Authentiek zijn, trouw aan mezelf en mijn eigen spontaniteit in welke situatie dan ook, ongeacht de 
omstandigheden…Hier ligt de kracht van ware verbinding voor mij. Het delen van successen (want ja, het is sterk 
om aan te geven wanneer ik me kwetsbaar voelt, support nodig heb, ergens tegenaan loop, maar ook hoe ik 
daarmee deal, wat werkt voor mij etc.), zorgt in mijn beleving en ervaring voor inspiratie en maakt dat mensen ook 
voor hun eigen ‘beste ik’ willen gaan.  
 
Dat zij zich geïnspireerd voelt tot ‘herscheppen’, is voor in ieder geval een mooi bewijs van wat dit kistje teweeg 
heeft gebracht… Dank voor het delen! 
 
Een andere lener schrijft dat ze zoveel kracht en energie haalt uit het zien hoe haar “lieve, grappige en creatieve 
kind”, die regelmatig naar mijn kistje stond te kijken, de wereld ontdekt en totaal ongeremd zijn fantasie de vrije 
loopt laat. Hoe er bijvoorbeeld direct een onbevooroordeelde vriendschap kan ontstaan tussen kinderen, hoe zij 
zorgen voor het creëren van verbinding. En tegelijkertijd ligt hier haar kwetsbaarheid schrijft zij:  “Deden wij dit maar 
vaker!!! De drukte van de waan van de dag... Ik wens mezelf wat meer kind zijn toe, mijn fantasie en creativiteit de 
vrije loop laten, ongeremd en nieuwsgierig zijn zonder mijn ‘to do lijstje’ in mijn hoofd.” 
 
Tja…. De waan van de dag…. Hoeveel mensen zeggen wel eens ‘geen spijt te hebben van de dingen die ze 
gedaan hebben, maar spijt te hebben van de dingen die zij ‘niet’ gedaan hebben?’... De ‘to do lijstjes’ klinken mij 
zeer herkenbaar in de oren… Wat mij helpt wanneer ik opmerk dat ik vast zit in mijn ‘routine, of op de automatische 
piloot vaar’, dat ik dan bewust iets ga doen om dit te doorbreken, om mijn energie te shiften. Dit kan zijn dat ik een 
gek dansje door mijn atelier maak met de muziek keihard aan, rondjes draai met de kat in mijn armen of dat ik 
heerlijk in wat regenplassen sta te trappelen, dat ik begin te zingen in de supermarkt, huppel door de winkelstraat 
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of mezelf de uitdaging geef om minimaal één compliment te geven aan drie vreemden op één dag. En ik kan je 
vertellen…. Mijn energie gaat dat op een geheel andere manier stromen en zoveel moeite is het niet.  
 
Wel heel bijzonder om dit te lezen , de kwetsbaarheid en kracht m.b.t. eigen kind(-eren), daar ik momenteel zwanger 
ben van mijn eerste kindje. Vanaf moment één herken ik de verantwoordelijkheid, kracht en kwetsbaarheid die dit 
oproept. 
 
Dank jullie wel voor jullie oprechte, pure reacties. Ik kijk er naar uit om eens van gedachten te wisselen en hoop 
jullie vaker te ontmoeten binnen ons project of daarbuiten. Voel je vrij me te benaderen indien je vragen hebt o.i.d. 
 
Liefs, Yvette 
 
 
Kistje 47 Yvette van Kessel - Social head 
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SOCIAL-HEAD 
 
Binnen het thema ben ik aan de slag gegaan met hoe mijn kwetsbaarheid en kracht zich verhoudt tot zowel het ontvangen en verwerken van al de 
'prikkels' die mijn zintuigen dagelijks binnen krijgen, als het zenden van informatie, en wat dit weer teweeg brengt aan prikkels. 
 
In ons hedendaagse voortrazende leven worden we gebombardeerd met (social) media, tv, kranten, boeken, internet en meer. Al deze prikkels, 
deze overload aan informatie die we dagelijks mogen verwerken, wordt mij op sommige momenten teveel, werkt verstikkend en slaat lam. Ik heb 
dit letterlijk weergegeven op de buitenkant van dit kistje. De krantenknipsels staan voor alle informatie die een soort van brij aan woorden geworden 
is. En de woorden werken hier ook metaforisch ‘verstikkend’ door de hand met woorden om mijn nek. In plaats van mijn krullen liggen er nu andere 
mensenlevens als spaghetti op mijn hoofd, die zich verdringen en/of aan mij opdringen.  
 
Hoe blijf ik/ blijft men trouw aan mijn/ zijn eigen hart, mijn eigen rode draad in het leven? Dit is te gedeeltelijk te zien aan de binnenkant van mijn 
kistje. Hier volgt de kinderhand/ ons innerlijk ‘zijn’, de rode draad van mijn hart en blijf ik trouw aan mijn intuïtief levenspad. 
 
Most of the time I have all these thoughts bouncin' around in my head... but with a brush in my hand, the world just gets kinda quiet. - The notebook 
 

Een lener schrijft: “Mijn hart is verbonden met de mensen die ik liefheb. Dat maakt me kwetsbaar. Helaas kan ik 
voor mijn gevoel mijn kwetsbaarheid niet voldoende tonen. Bang afgewezen te worden, niet goed genoeg te zijn.”  
 
Dit herken ik maar al te goed… Wel heb ik hier stappen in gemaakt die me nu opvallen… Bijvoorbeeld door het 
volgende inzicht: Wanneer ik de ander niet laat weten wat voor mij niet werkt, ontneem ik mezelf, maar daarmee 
ook de ander de mogelijkheid om te groeien en er eventueel op te corrigeren.  
Authentiek zijn, trouw aan mezelf en mijn eigen spontaniteit in welke situatie dan ook, ongeacht de 
omstandigheden…Hier ligt de kracht van ware verbinding voor mij. Het delen van successen (want ja, het is sterk 
om aan te geven wanneer ik me kwetsbaar voelt, support nodig heb, ergens tegenaan loop, maar ook hoe ik 
daarmee deal, wat werkt voor mij etc.), zorgt in mijn beleving en ervaring voor inspiratie en maakt dat mensen ook 
voor hun eigen ‘beste ik’ willen gaan.  
 
Wel heel bijzonder om dit te lezen , de kwetsbaarheid en kracht m.b.t. mensen die zij lief heeft is wellicht universeel, 
maar uit zich wellicht op vele diverse manieren. Momenteel ben ik zwanger ben van mijn eerste kindje en vanaf 
moment één herken ik de verantwoordelijkheid, kracht en kwetsbaarheid die dit vanuit mijn diepste wezen oproept. 
 
Dank jullie wel voor jullie oprechte, pure reacties. Ik kijk er naar uit om eens van gedachten te wisselen en hoop 
jullie vaker te ontmoeten binnen ons project of daarbuiten. Voel je vrij me te benaderen indien je vragen hebt o.i.d. 
 
Liefs, Yvette 


