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Onderscheid
In deze editie een artikel over gastheer
Erik Jager, die koninklijk onderscheiden is voor zijn lange staat van dienst
als vrijwilliger. Een koninklijke onderscheiding is een symbolisch gebaar
afkomstig uit een tijdperk dat ridders
en andere nobele lieden, die zich
onderscheiden hadden op heldhaftig
gebied daarvoor een beloning van de
koning kregen.
Ik heb eens een echte ridder geinterviewd. Geen ridder met een lintje,
maar eentje met een harnas en een
zwaard. In Eindhoven woont Sir Gareth
of Orkney, die in een smidse woont,
ingericht als een middeleeuwse burcht
en die ondersteund wordt door enkele
jongens die met een PGB bij hem
werken. Gareth of Orkney doet ook

regelmatig mee aan ridderspelen. Hij
heeft er altijd van gedroomd om ridder
te zijn. En hij is het geworden. Hij
heeft zijn droom waargemaakt.
Ook inloophuis De Cirkel heeft
ongeveer vijftig ridders. Ridders die
zich vrijwillig inzetten en een soort van
droom proberen waar te maken. Voor
hen
geen
lintjes.
Het
woord
‘onderscheiden’ kun je ook in verband
brengen met de uitdrukking ‘geen
onderscheid maken’. De Cirkel maakt
geen onderscheid. Elke vrijwilliger telt.
Elke vrijwilliger wordt gewaardeerd.
Elke vrijwilliger is een ridder. Geen
lintjes voor ze. De beloning haal je uit
een goed gesprek of een geslaagde
activiteit. Daar kan geen lintje tegenop!

Erik Jager, gastheer inloophuis De Cirkel

’Die dingen doe je gewoon’

‘Of ik nog een regel tekst wilde inspreken voor de videofilm ‘Helpende Handen,’ vertelt Erik Jager,
gastheer van inloophuis De Cirkel. ‘Daarvoor reed ik naar De Cacaofabriek in Helmond. Onderweg
stond de radio aan. Ze hadden het over Lintjesregen. Wie zouden ze dit jaar om de tuin leiden, dacht ik.
Aangekomen bij de Cacaofabriek had ik nog niks in de gaten. Ik wist ook niet wat al die mensen daar
deden. Maar toen ik mijn dochter zag, die in ’s Gravenzande woont en die om 8.30 uur in Helmond was,
viel het kwartje.‘
.
Geheel onverwachts was de koninklijke onderscheiding natuurlijk niet als
je de waslijst van vrijwilligerswerk van
Erik doorneemt. ‘Het begon bij het
schoolbestuur van de lagere school
van de kinderen, toen volgde het
kerkbestuur, SWOH, KWF, wijkcentrum Brandevoort en De Cirkel.’ In
een notendop enkele dierbare

Vrijwilligersprojecten. Erik somt de
serie op in het wijkcentrum in
Brandevoort. Een nostalgische wijk
met herenhuizen en een gracht, die in
Delft
zou
kunnen
liggen,
zijn
geboortestad. Zeventig jaar geleden
moet de open blik, die Erik zo typeert,
daar zijn eerste indrukken opgedaan
hebben. Uitgebreid vertelt hij over zijn

jeugd. ‘Ik ben naar de LTS gegaan en
zou de schilderkant opgaan, als niet
een tante vroeg om in haar slagerij te
komen. Mijn oom was overleden en zij

onderscheiding gekregen en wordt nog
dagelijks in Brandevoort gemiddeld
een keer of zes op straat gefeliciteerd.’
Tot aan zijn pensionering bleef hij als

kon best extra handjes gebruiken.’ De
overstap van schilderen naar vlees
beviel Erik wel. Hij haalde de MAVO
plus de nodige vakdiploma’s en zou
uiteindelijk als zelfstandig slager verder
kunnen. Maar van een zelfstandige
zaak is het nooit gekomen. ’Op een
gegeven moment kon ik een slagerij in
Heelsum (bij Wageningen) overnemen,
maar dat ketste uiteindelijk toch af.’
Toch spreidde Erik zijn vleugels en
vertrok met zijn gezin in 1973 naar een
andere stad waar vlees een belangrijke
rol in zijn leven zou blijven spelen. ‘Ik
kon keurmeester van vee en vlees bij
de gemeente Helmond (naderhand bij
het Rijk) worden. Van die overstap heb
ik nooit spijt gehad. Helmond is me
altijd goed bevallen. Het is leuk te zien
hoe kort de lijntjes hier zijn. Ik heb
twee weken geleden een koninklijke

keurmeester werken. ‘Op de dag van
mijn pensioen viel er een folder in de
bus waarin een postbezorger werd
gezocht in Brandevoort. Daar heb ik
me meteen voor aangemeld.’ Met zijn
58 jaar voelde hij zich nog te jong om
achter de geraniums te verpieteren.
‘En dan rol je weer van het een in het
ander’.
Rode draad
Even terug naar het begin van zijn
vrijwilligerstijd. ‘Ik had in de jaren
tachtig de tijd mee. Toen ik in het
schoolbestuur zat, begon de computer
met haar opmars. De directeur zag
computers niet zitten. Uiteindelijk zijn
ze er toch gekomen. Dat was een
leerzame tijd. De kennis van
computers nam ik mee naar het
kerkbestuur van de protestantse kerk.

De administratie stond bij wijze van
spreken op de achterkant van
sigarendoosjes. De sigarendoosjes zijn
vervangen door een computer. En ook
het kerkblad werd voortaan op de
computer gemaakt. Ook via mijn werk
kon ik overal kennis vergaren. Als
keurmeester kom je overal en ken je
iedereen. Als je je ogen en oren
openhoudt, kun je zoveel kennis op
doen. Na de kerk, waar ik nu nog
steeds de website van bijhoud, kwam
ik in contact met het KWF. Dat kwam
omdat we verhuisden naar Brandevoort en ik de post rondbracht en
iemand van de kerk in Brandevoort me
kende. Ik werd collectant en gevraagd
in het bestuur. Ook hier kwam mijn
kennis van computers van pas.
Eigenlijk een soort rode draad in mijn
vrijwilligerswerk. En omdat ik ook bezig
was met logistiek werk, werd ik
gevraagd de bezorging van het
magazine Brandevoort, wat later
Helmond werd, te verzorgen. Het
magazine is ondertussen ter zielen.
Dus die klus is ook weer geklaard.’
Doen
‘Bij het KWF viel me op, dat we geen
contact hadden met De Cirkel, terwijl
we voor dezelfde doelgroep werken.
De Cirkel had meer contact met
Amsterdam dan met ons. We hebben
toen contact gezocht en vanuit dat
contact met De Cirkel heb ik me
aangeboden als vrijwilliger. Op een
gegeven moment werd dat vertaald in
het gastheerschap en ook hier heb ik
mijn
kennis
over
computers
aangeboden.‘ Al die belangeloze inzet
heeft zoals het officieel heet ‘Zijne
majesteit behaagd’ en heeft hem een
lintje opgeleverd. ‘Ik stond vorig jaar al
op de nominatie om het te kunnen
krijgen, maar een ziekte zorgde voor
een jaar vertraging.’ Erik haalt zijn
schouders op. Het maakt hem allemaal
niet zoveel uit. ‘Och, niet zeuren, maar
doen, zeg ik altijd maar.’

Lintje
Maar toen Erik in de studio van
Omroep Helmond klaar stond voor het
opnieuw inspreken van een regel tekst
voor een videofilm van Omroep
Helmond en zijn dochter opeens ‘Hé,
Ouwe Dibbus, ze hebben je gestrikt’
riep
en
hem
zijn
kostuum
overhandigde, wist hij dat zijn vrouw
goed haar mond kan houden. Want zij
heeft het lintje voor hem aangevraagd
en naast het vele werk was het ook
een lange procedure. Erik bestelt
ondertussen een tweede kop koffie in
het wijkcentrum
waar hij óók
vrijwilliger is. ’Och, we wonen 200
meter verderop.’ Weer een vertaling
van ‘niet zeuren, gewoon doen’ en een
bewijs dat de koning het terecht
behaagd heeft.

De Cirkel verkent de markt
De Cirkel slaat regelmatig haar vleugels uit en laat haar gezicht ook buiten de deuren
van het pand aan de Piet Heinstraat zien, zoals onlangs tijdens de Heistraatbraderie
in Helmond (boven) en Parijs aan het Kanaal, ook in Helmond (onder).

Lenny van Hagen, seksuoloog

Kanker en seksualiteit

Ziek zijn of de gevolgen van een ziekte kunnen erg ingrijpend zijn. Intimiteit of seksualiteit kunnen op
de achtergrond geraken, verminderen of verdwijnen wellicht. Bijverschijnselen van een ziekte die
voor partners grote gevolgen kan hebben en moeilijk te bespreken zijn. Een seksuoloog kan in
dergelijke situatie uitkomst bieden. Seksuoloog Lenny van Hagen stond bij haar lezing 16 maart in
De cirkel uitvoerig stil bij de vele onderwerpen die die voorkomen bij kanker en seksualiteit.
Lenny heeft een praktijk in Helmond
waar ze mensen ontvangt die problemen hebben op het gebied van
seksualiteit. Voordat ze de postmaster
opleiding specialisatie seksuologie
afgerond had ze zich bekwaamd tot
arts, GZ–psycholoog en psychotherapeut. In haar praktijk analyseert
ze via gesprekken de aard van de
klacht of klachten en geeft advies hoe

mensen verder kunnen. ‘Seksuele
klachten kunnen diverse oorzaken
hebben. Denk aan
verminderd
verlangen,
opwindingsstoornissen,
orgasmenstoornissen, voortijdige ejaculatie (zaadlozing), dyspareunie/VVS
( pijn) of vaginisme. Ook twijfel over de
seksuele
identiteit,
verschil
in
verlangen, belevingsproblemen (fysiek
doet het lijf het, maar de beleving is er

niet) en ontevredenheid over de aard
van het seksueel contact, seksuele
disfunctie ten gevolge van een middel
of door een somatische aandoening of
seksverslaving/hyperseksualiteit kun je
als stoornissen kenmerken.’
Intimiteit
‘Maar seks is meer dan alleen
klaarkomen Seks is ook knuffelen,
elkaar aanraken en kussen Wat
normaal is bepaalt u zelf. Samen vrijen
is een van de manieren om
verbondenheid en houden van te tonen
en te ervaren, wordt dat langdurig
verstoord kan dat als storend en
ingrijpend worden ervaren.’

•

•

•
•
•

Meer verlangen naar intimiteit;
dan naar seks. Het hoofd staat
er niet naar of men is alleen
bezig met overleven.
Partner durft niet op te komen
voor zijn of haar seksualiteit: de
patiënt wordt een aseksueel
wezen. (je moet je eigen
behoeften opzij schuiven. Als je
ziek bent, zul je geen behoefte
hebben)
Partner last van stress en
vermoeidheid
Verandering van het sociale
netwerk
Verandering van het dag-

nachtritme
Invloeden
Een ziekte als kanker kan een
behoorlijke invloed hebben op de
seksualiteit. Enkele omstandigheden
zijn:
• Fysieke beperkingen afhankelijk
van de locatie van de tumor, of
door de behandeling (chemotherapie,
hormoontherapie,
radiotherapie)
• Eventuele medicatie (bijvoorbeeld antidepressiva) kan een
rol spelen.

Vervolgens stond Lenny uitgebreid stil
bij de diverse soorten kanker en wat
mogelijke
stoornissen
kunnen
opleveren
en
wat
(eventuele)
oplossingen kunnen zijn.
Master en Johnson
In haar praktijk werkt ze met
bij
seksuele disfuncties met sensate
focus oefeningen van Master en
Johnson.
Het
doel
van
deze
oefeningen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

wegnemen prestatiedruk en
toeschouwergedrag
Seksueel repertoire uitbreiden
Angst uitdoven door stapsgewijze blootstelling
(Rol)patroon doorbreken , actief,
passief, geven en nemen
Ontdekken wat wel/niet mogelijk
en prettig is
Hierover communiceren
Remmende factoren opsporen
en bewerken
Weer plezier in seks krijgen

Tot slot van haar lezing een hele serie
tips en websites die relevant kunnen
zijn.

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Tips
• Praat met uw partner: wat zijn
jullie wensen, waar loop je
tegen aan, waar ben je bang
voor
• Praat met uw behandelaar
• Bij vaginale droogheid: glijmiddelen. Indien u condooms
gebruikt: kijk of deze samen
kunnen
• In geval van overgangsklachten
(vaginale droogheid / dunnere
vaginawand: synapauze)
• Indien u moe bent: vrij bv. s
‘ochtends
• In geval van pijn bij penetratie:
ga niet door

stop even, neem de tijd om te
ontspannen
Bent
u
wel
voldoende
opgewonden? ( vochtig, vagina
opening wijder) Evt. glijmiddel
Indien dit niet helpt: raadpleeg
arts
Pijn: faalervaring kan een vlg.
keer leiden tot de verwachting
van pijn waardoor opwinding
uitblijft met droge vagina tot
gevolg, en aanspannen van de
bekkenbodemspieren
Gevolg is dan opnieuw pijn
Zin ontstaat niet spontaan
Soms kan plannen helpen:
wanneer minder moe, tevoren
warm bad nemen of inhalatie
medicijn, pijnstiller
Neem tijd en ruimte voor zin,
ontspanning en opwinding
Zoek ander vormen van intimiteit
Neem de tijd voor rouw als
gemeenschap niet meer mogelijk is

Relevante websites
• www.nvvs.info Website van de
Nederlandse Vereniging voor
Seksuologie
• www.rutgersnissogroep.nl
kenniscentrum seksualiteit
• www.seksualiteit.nl
• www.sense.info
• www.seksueledisfuncties.nl
Website
met
voorlichting,
verwijzingen naar sites en
boeken voor zowel de professional als de cliënt. Ook lijst met
bijwerkingen
geneesmiddelen
op de seksualiteit van de man

André van der Putten en Marius van den Heuvel

Samenloop voor Hoop 2015

Het wordt voor André van der Putten (links) en Marius van den Heuvel (rechts) de derde Samenloop
voor Hoop. Elke keer onder andere omstandigheden en met andere gevoelens. Deze keer zijn
ze teamcaptains van De Cirkel. Ze hebben er zin in en hopen op veel inschrijvingen. Zij weten
wat Samenloop voor Hoop kan brengen en willen dat graag met u delen.

‘Klopt,’ vertelt André. ‘Bij de eerste
Samenloop was mijn vrouw een paar
weken daarvoor gestorven. Ik stond
aan de kant en keek toe.’ André zag
lopers passeren, die voor anderen
liepen, of bekenden herdachten.
Blijkbaar aangetrokken als een mot die
naar het licht vliegt, was hij komen

kijken. Hij begreep op dat moment als
geen ander wat verdriet was. ‘De
tweede keer liep ik mee, maar ook die
keer met een speciaal gevoel. De dag
van Samenloop voor Hoop was de
tweede sterfdag van Marie-José.’ En
nu twee jaar later loopt André als
teammanager. ‘Karen van Hooff vroeg

Marius en mij. Henriëtte
en Jet droegen het
stokje over Natuurlijk
hebben Marius en ik
meteen toegezegd. Zelf
kom ik niet zo vaak bij
De Cirkel. Mijn schoonmoeder
daarentegen
heeft al jaren geleden
de weg daarnaartoe
gevonden. Ze volgt
trouw elke woensdag
de yogalessen’, vertelt
André.
Regelen
Marius: ‘De eerste keer
liepen Hélène en ik
samen.
Wij
waren
vanaf
het
begin
betrokken bij De Cirkel. Natuurlijk
liepen we mee.’ Hoe anders was het
twee jaar later. Marius had afscheid
moeten nemen van zijn Hélène en liep
met veel hartzeer de tweede editie van
de Samenloop. ‘Mijn leven en dat van
mijn beide zonen stond een hele poos
op zijn kop.’ Maar naar de geest van
Hélène liep hij mee. Ze had niet anders
gewild. Nu, weer twee jaar verder, is
Marius er weer. ‘Natuurlijk loop ik mee
en natuurlijk doen wij mee als
teammanagers. De vorige keer stond
ik al een hoop te regelen. Toen was
het officieus, nu is het officieel. Maar
daar moet je niet te zwaar aan tillen.’
Wandelen
André en Marius zijn verantwoordelijk
voor de inschrijvingen, het regelen en
begeleiden van de wandelaars. Marius:
‘We moeten een continuschema
hebben. Het is een 24 uurswandeling.
En we snappen best dat het misschien
moeilijk is om wandelaars te vinden
voor de nachtelijke uren. Maar ik heb
nog altijd Ben, mijn oudste zoon,
achter de hand. Die liep met zijn
vrienden enkele uren tijdens de kleine
uurtjes mee.’ Wandelen zit dus in de

familie. Marius bevestigt het meteen.
‘Rita, mijn huidige vriendin, en ik
hadden erover nagedacht om dit jaar
de Alpe d’Huzes te wandelen. Maar
alles was vol. Er was geen plek meer
te vinden.’ Echt rouwig is Marius er niet
om. ‘Uiteindelijk kozen we voor
Samenloop voor Hoop. We kozen voor
dicht bij huis. Dan gaat het om mensen
en verhalen uit de buurt. Dat zegt veel
meer. Het kleinschalige spreekt over
meer aan dan de massaliteit van Alpe
d’Huzes.’ Marius komt terug op zijn
eerste ontmoeting met Rita. ‘Op een
gegeven moment wandelde ik met mijn
zoon Dirk en zijn vriendin, die in
Arnhem studeert, in Park Sonsbeek in
Arnhem. Een prachtig Park! Via
internet was ik regelmatig op zoek naar
wandelaars. Op een gegeven moment
vond ik een bericht van Rita uit
Arnhem, die niet graag alleen in Park
Sonsbeek wilde wandelden. Daar heb
ik op gereageerd. Ze had beloofd dat
we onderweg koffie zouden gaan
drinken. Dat kwam er niet van. Toen
ben ik nog maar een keer met haar
gaan wandelen. Of ik toen koffie
gedronken heb, weet ik niet meer.
Inmiddels kan hij de route Helmond –

gesprek. Ik ontmoette een
meisje, dat tijdens het wandelen
haar verhaal vertelde. Ze
trainde voor de Kennedymars.
Een paar weken later ging ik
met een bekende naar de
Kennedy-mars in Someren
kijken. En wie zag ik daar
lopen? Het meisje van de
Samenloop uit Helmond. Ik liep
er meteen naar toe. Ze
herkende me ook en we hadden
weer
hetzelfde
samenhorigheidsgevoel als toen. Dat zijn
pareltjes van ontmoetingen. ‘
Verwachting
André en Marius verwachten
veel van de Samenloop. Marius:
‘De eerste keer hadden we zo’n
60 lopers. De tweede keer
waren het er ongeveer 80. Als we de
lijn doortrekken moeten we op 100 uit
kunnen komen. Wij zijn er klaar voor.
Iedereen is welkom!

Arnhem dromen. Ik heb mijn werk hier,
en zij werkt daar in een apotheek.
Maar elke werkweek eindigt met een
weekend en dan stelt afstand ook niet
zoveel voor. En als echte
colofon:
wandelaarster loopt ze 11-12 Inloophuis De Cirkel
Piet Heinstraat 59
tekst:
juli natuurlijk hier ook mee.’
Tel. 0492-347904
Jan- Willem van den Enden,
Fietsen
Opmaak:
André waagt zich binnenkort .
Jan-Willem van den Enden
ook
aan
een
sportief
avontuur. ‘Een buurmeisje
Foto’s:
heeft een hersentumor. Toen
Jan-Willem van den Enden,
ze me vroegen of ik mee
Lenny
van Hagen, Erik van
wilde
fietsen
in
de
Rinsum,
Bergentocht, die over de
www.inloophuisdecirkel.nl
Utrechtse Heuvelrug gaat,
met als doel geld op te halen
voor onderzoek naar de Voor een gratis abonnement op de nieuwsbrief, mail naar
bestrijding van
hersen- info@inloophuisdecrikel.nl
tumoren,
heb
ik
als
mountainbiker natuurlijk met- Reacties: janwillemenden@hotmail.com
een ja gezegd. Zij liep ook
mee in de Samenloop. Dat
schept natuurlijk een band.’
Marius haakt daar meteen op in.
‘Tijdens zo’n dag heb je zo een band
met iemand. Iedereen heeft een zelfde
soort ervaring, of staat open voor een

Sfeerimpressie Bella Donna Dag 19 mei 2015

Yvonne Michiels

Kwetsbaarheid in vele lagen

Beeldend kunstenaar Yvonne Michiels schonk De Cirkel één van haar creaties. Een portret van een
vrouw met een gezicht waarin kankercellen verwerkt zijn. Als je het niet weet, kijk je naar een
mooi portret. Maar het verhaal achter het werk maakt indruk en met die wetenschap bekijk je het
portret door andere ogen. Kwetsbaarheid is niet altijd direct te herkennen, maar is wel de rode draad
in haar werk. Kwetsbaarheid in vele lagen.
‘Hoe ik mijn kunst moet typeren, weet
ik eigenlijk niet,’ vertelt Yvonne.
‘Fotobewerking zou kunnen, maar is zo
afstandelijk. Fotokunst is ook zo’n rot
woord.’ Yvonne mag dan moeite
hebben met het typeren van haar werk,
het typeren van haar onderwerpen
gaat haar beter af. ‘Dat is altijd

kwetsbaarheid. Met dat thema kan ik
tot in lengte van dagen mee uit de
voeten.’ Ook typerend is dat haar
modellen altijd vrouwen zijn. Daar
heeft ze eenvoudige verklaring voor.
‘Vrouwen hebben meer lagen. Je kunt
als toeschouwer moeilijker door het
gezicht van een vrouw kijken dan door

dat van een man. Een
man is vaak een open
boek. What you see is
what you get. Vrouwen
zijn vaak onzeker. Op het
eerste gezicht lijken ze
succesvol, maar als je het
verhaal kent of beter kijkt,
zie je dat er achter een
façade
onzekerheid
schuilt.’
Stoerheid
In het atelier van Yvonne
in de Uilenburcht, een
voormalige lagere school
in het centrum van
Helmond, hangen enkele
werken van haar. ‘De
portretten tonen vrouwen
die ogenschijnlijk een
trotse blik hebben, maar
een goede observant of
met mijn verhaal in
gedachte, zie je dat de
stoerheid een pose is.’ Ze
wijst enkele werken aan. ‘’
Die ene vrouw bijvoorbeeld heeft leukemiecellen op haar
lippen en die andere kijkt stoer
vanachter vlindervleugels. Een fragile
beschutting die in mum van tijd te
doorbreken is. Mijn modellen haal ik uit
mijn directe omgeving of vind ze op
straat. Vandaag zag ik een mooi
Afrikaans meisje. Ze fietste in stoere
kleren door de Heistraat. Later zag ik
haar in werkkleren bij de Lidl en had ze
wat van haar stoerheid verloren.
Bedeesd, gedisciplineerd deed ze haar
werk. Ik zal ze eens aanspreken.’
Glamour en glitter
Met de modellen gaat Yvonne aan de
slag in haar atelier. Meestal blijft het bij
een foto van het hoofd. ‘Toch sta ik op
het punt om ruimer te werken dan het
hoofd. Maar zover ben ik nog niet. Na
de fotoshoot begint het leuke werk.
Dan ga ik met fotoshoppen aan de

slag. Dat is smullen! Waar een echter
fotograaf ophoudt, ga ik verder. Je zou
kunnen zeggen dat foto bewerken
schilderen met fotografie is. Ik kan er
mijn hele ziel en zaligheid in kwijt. De
mooie vrouwen sier ik op met glamour
en glitter, maar in mijn glamour en
glitter zitten meestal dingen verborgen
die niets te maken hebben met het
mooie van de wereld. Integendeel, het
portret dat ik aan De Cirkel
geschonken heb bijvoorbeeld bevat
kankercellen. Het lichte portret straalt
serene rust uit, maar dat is uiterlijk
schijn.’
Inspiratie
‘Waar ik mijn inspiratie vandaan haal?’
Gewoon uit mijn directe omgeving,’
vertelt Yvonne. ‘Mijn zus stierf op 20
jarige leeftijd aan leukemie en mijn
ooms en tantes zijn ook niet door

plastic stukjes uit boodschappentasje. Daar was ik de enige in.
Wat ik nu doe, doen veel mensen.
Waarom ben je gestopt met de
plastic portretten, hoor ik vaak.
Maar zoals vele kunstenaars ben ik
altijd op zoek naar nieuwe
uitdagingen. Er is altijd iets te leren.
Zeker in de fotoshopwereld. Toch
ben ik niet gestopt met de plastic
portretten. Als er een opdracht is,
pak ik die graag aan. De
schoorsteen moet blijven roken,
nietwaar. Het geld stelt me in staat
mijn eigen dingen te doen.’ Over
geld gesproken, vind ze het niet
jammer dat har geschonken portret
niet zoveel opbracht? ‘Ik vind het
vooral jammer voor De Cirkel.
Meestal laat ik per portretten 9
afdrukken maken. In een galerie
betaal je voor het werk dat ik aan
De Cirkel geschonken heb het
tienvoudige voor waar het nu de
deur uit gegaan is.’

kanker gespaard. Dat is één kant van
kwetsbaarheid. Maar ook maatschappelijk staan veel vrouwen er nog
steeds niet goed voor. Ook daar is
genoeg inspiratie vandaan te halen.’
Haar portretten worden afgedrukt op
groot formaat. ‘Het is altijd spannend
als ik weer een serie krijg. Ik ben altijd
benieuwd of een portret indruk maakt.
Ze moeten knalhard binnenkomen. Het
zijn kostbare werken en dus is het altijd
spannend hoe ze in werkelijkheid eruit
zien’.
Periodes
Yvonne werkt in periodes. ‘Voorheen
maakte ik portretten die bestonden uit

Veren
Werk van Yvonne hangt in binnenen buitenland. ‘Ik heb twee
galeries die mijn werk verkopen.
Een in Utrecht en de ander in
Oisterwijk. Er hangt bijvoorbeeld
een hele serie op Ibiza. Met de
galerie uit Utrecht ga ik binnenkort
naar Londen.’ Ze timmert aardig aan
de weg, maar ze blijft er nuchter onder.
‘Ik heb maar één drijfveer en dat is dat
ik lang kan blijven werken. Nu we het
toch over veren hebben, veren is het
materiaal waar ze de laatste tijd
meewerkt. ’Veren is ook zo’n
kwetsbaar materiaal, waar je alle
kanten mee op kan.’ Ze pakt een foto
van een model die een soort bandage
van veren over haar hoofd gedrapeerd
heeft.’ Hebben we al gemeld dat
Yvonne iets met kwetsbaarheid heeft?

