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transitie

De transitie van meisje naar vrouw betekent 
een aantal veranderingen. Zowel binnen als 
buiten mijzelf, zowel zichtbare als onzichtbare 
verschuivingen, die plotseling komen, of 
zo langzaam dat ze alleen achteraf zijn op 
te merken. Ik merk dat mijn wil en mijn 
wetten met een ontwikkeling bezig zijn. 

Het maakt me stil over mijn mens-zijn, 
mijn tijdelijkheid, vergankelijkheid. Over 
mijn seksualiteit, honger naar dichtbij-
zijn en lichamelijk opengaan. Over mijn 
overtuigingen, gelovingen en hoe ik daardoor 
in verbinding sta met allemaal verschillende 
gemeentes, groepsdier. Over mijn binnenste, 
wat er allemaal onder huid, vaten en gedachtes 
beweegt, wat ik niet met mijn ogen kan 
zien, maar waarvan ik wel een afgeleide 
kan voelen, waar ligt mijn vruchtbaarheid?



Deze gedachtes zijn zichtbaar in beeld, 
waaraan korte teksten zijn verbonden. De 
beelden worden geactiveerd doormiddel van 
performances, korte momenten van beweging 
en het openbaren van de bijgevoegde 
woorden. Deze momenten worden telkens 
aan een persoon getoond, de persoon die een 
tweeling van het beeld heeft ontvangen. Zo 
zijn er 34 werken en 34 verschillende mensen.

Dit boekje is een hulpmiddel, van waaruit de 
teksten worden gedeeld. Allemaal in eenzelfde 
bestand, waardoor de verbinding tussen de 34 
delen duidelijker voelbaar en zichtbaar wordt.
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Vergankelijkheid
Tijd drijft ons naar waar we graag zouden 
willen zijn. Want daar is het geen plek 
van altijd. Mijn huid wordt ouder, evenals 
hoe ik dingen beschouw. Als kind, leeftijd 
omhoog. Hoe moederlijkheid verschuift, 
hoe kortstondige aanrakingen plotseling 
aan het verleden toebehoren, hoe 
entiteiten veranderen in hun openheid.



Potentiële beweging
Tijdelijkheid. Gist. Een zandachtig iets dat door 
je vingers heen kan vloeien, dat door brood 
heen kan werken. Maar niet voor altijd. Niet 
voor eeuwig kan het datgene waar het voor 
bedoeld was vasthouden. Het broodnodige 
is dat het meer laat worden, op laat rijzen. 
Maar het rijzen van plek naar plek heeft de 
werking doen verliezen. En ik verwerk al deze 
ideeën in mijzelf, in hoe het eerst was en dan 
nu. Niets meer van waarde. De naam die het 
draagt is on-waar geworden. Vergankelijk is 
de benoeming. Is het waar dat dit dan dood 
kan zijn, dat het niet is veranderd in hoe het 
oogt, maar wel in de potentiële beweging?



‘Ik wil je het cadeau geven’
‘Ik wil je het cadeau geven te zeggen dat 
je me geen meisje meer moet noemen. ’



Openbare huid
Ik ben uit het gevoel gegroeid dat je me heel 
gewoon af en toe op deze manier meemaakt 
als dochter. Als openbare huid, als on-gesloten 
houdingen, gedachten. Alles wat ik deelde was 
naakt en toen werd ik me daar bewust van. Ik 
wis langzaam wat er was en zie je als moeder.



Moederlijke trots

De dingen op mijn huid, draagbaar om mijn 
vormen heen gerond, laten mij alleen in 
gedachtes verwijzen naar momenten dat 
je moederlijke trots zich zichtbaar maakte 
in de vorm van glimmigheid en kleine 
deining van hoe zonlicht soms op mijn 
oren, in mijn hals en op mijn pols valt. 
En ik denk alleen maar aan verwachtte 
prestaties die mij blijkbaar mooi maken.



Vermeerderde helderheid
Ik ben een kleine ik, staand voor alles waar ik 
voor sta, dat groter lijkt achter mijn beperkte 
lengte. Ik weet niet wat mijn beperktheden 
allemaal zijn, hoe mijn blik zich vormt door 
alles wat mij opvoedt. Op dit moment in 
het nu is dat ietwat wazig, maar langzaam 
presenteren vormen zich aan mij en mijn 
gegroeide lichaam. Ik ben een ik die niet meer 
klein is, maar ook weer wel. Ik doorgrond 
van niet alles de grondslag, maar denk wel 
iets van een waarheid te kunnen uiten. Ik sta 
voor een voorwerp waarvan ik niet weet wat 
het is, maar wel wie ik ertoe ben. Ik verken 
mezelf steeds meer en meer en meer en 
meer vermeerderde helderheid in mijn blik. 



Geschapen vernieuwing
Onbruikbaar gemaakt, twee niet-ronde 
gaten geknipt door de mevrouw bij het 
gemeentehuis, in wat vijf jaar geleden het 
begin van mijn bestaansbewijs was, zoveel 
tijd geldig. Het oude bewijs is verleden tijd, 
niet meer waar. Er is vernieuwing geschapen 
in gegevens, een gezicht met scherpere lijnen. 
Een geboortejaar nu langer geleden. Een 
nieuw rechthoekig beeld dat laat zien dat ik 
er ben, ergens. Ik ben af gemaakt, ik ben of 
dien niet alleen maar ideeën of gedachtes.



Gevallen engel
Met spanning raakt de stroom de aarde 
aan, de hemel liefkozend doorklievend. 
Zonder vaste materie daalt ze neer om 
ons te groeten. Misschien is bliksem een 
gevallen engel, misschien is ze te verlegen 
om in haar volheid zich te tonen. Misschien 
wil ik verwijzen naar aanrakingen die me 
een kort schokje geven, verrast en gegrepen 
door kortstondigheid die er is en dan weer 
niet. Alle tijdelijkheid opeengehoopt tot 
deze ene tel van een seconde. Die ik niet 
kan raken, maar waar ik dichterbij wil zijn.



Anders-zijn
Sommige onderdelen in de schaal in de 
keuken vertonen deeltjes van korreligheid, 
van witte en grijzige stipjes en pluisjes die 
een onzichtbare vervaltermijn aantonen. Maar 
alleen als het zover is. Dan wordt datgene wat 
we eerst voor onszelf zagen, nu alleen maar 
zichzelf en meer. Meer dan wat het eerst 
was. Veranderd van herkenbaarheid naar 
een afstandelijk autonoom anders-zijn. Voor 
welk doel ben je hier op aarde gezet? Om 
te worden gegeten of om te beschimmelen. 
‘Kies maar’, is te gemakkelijk gezegd.



Gesloten ontmoeting
Onder de grond normaal, je bent kleiner 
dan niet veel groter dan mijn hand, kleiner 
dan ik altijd denk. Je rust op een buik, 
omringd door blaadjes en steentjes op koude 
steen, onbekend. Zwart. Onzichtbaarheid 
is onze eerste ontmoeting. Met ogen 
kun je niks, maar wel het zien van geur. 

Een deel van je schaal gebroken, onthult 
een binnenkant met kleuren en lijnen, 
patronen, hardheid en veiligheid. Zekerheid 
is nu onbruikbaar gemaakt. En of er nog iets 
levends is in jou, weet ik niet. Ik weet ook niet 
of je schrok toen de krak oorverdovend klonk.



Overkapping 
Ooit eens groot. Ooit eens hoger dan dat ik ben 
en kan worden. Dat denk ik, tenminste. Deze 
halve hobbelige cirkel doet een vermoeden 
aanwakkeren van wat er was. Totdat er ergens 
bij iemand in een aantal hersengolven een 
beslissing werd besloten van neerhalen. 
Overkapping gaat over en een omkapping 
zorgt voor geen takkerig dak meer dat soms 
regen tegenhoudt. Transitie in hoogte, 
in een soort einde, in neerdalen. En toch 
wakkert de rest nog wat aan. Van grootsheid. 
Van wat er allemaal zou kunnen worden.





seksualiteit
Met de wetenschap dat mijn lichaam verandert, 
meandert naar waar het denkt naartoe te 
moeten groeien - allemaal onbewust bestuurd 
- verlang ik naar voelen, verkoestering, 
volkomen deel te zijn van iets dat wordt 
geboren tussen ons in. Waarbij lief licht een 
massief matras doet opschijnen, schijnbaar 
veder- als gevogelte. En hoe ik uitdaag door 
in het donker te zijn, verschijnend onder 
zachte ogen, die al mijn lijnen trekken.



Vacht 
Vacht, vacht, vacht, ik verwacht niets meer van 
jou dan dat je zacht aanvoelt. Dat je huid warm is, 
dat je mij durft te aaien. Dat je dichtbij bent met 
je lichaam om mijn textuur te kunnen voelen.



Het residu na afloop
Langzaam aan voel ik bloed stromen, 
pompen, bewegen op het komen en gaan van 
bloed, mijn oplopende hartslag. Dat alles 
verwarmt, verder gaat beweging, energie. 
Bekende cirkels, een paar keer per week, 
een paar straten lang. Ik bepaal mijn eigen 
lichamelijke staat, mijn strekken en rekken. 
Nu, zorg zelf voor een uiteindelijk comfortabel 
uithoudingsvermogen. Het vermogen om 
inspanning snel weer terug te laten trekken 
onder lichte huid heb ik niet. Het residu na 
afloop vloeit langzaam weg, deel van mijn 
DNA. Iets wat ik niet meer wil verbergen.



Verkoestering 

In mijn naaktheid ben ik breekbaar, mijn 
huid is kwetsbaar kalkpapier. En jij ben 
robuust, groot lichaam dat zelf bepaalt waar 
al dat gewicht onder donkerbruine huid zich 
heen beweegt. Ik ben in jou geplaatst en 
andersom, in mij. Helemaal bewust en ook 
niet van hoe we in elkaar aan het zijn zijn, 
gewoon maar een beeld van twee uitersten 
die toch wel veel dezelfde lijnen kruizen. 
Gewoon zijn, gevormd wordt tot een beeld 
van verkoestering en verloren raken in elkaar.



Volkomen 
Laat maar komen, hoger dan hiervoor, verder 
dan een rand, over het lijntje van klaar zijn, 
van rond zijn, van vol zijn, van vol komen. 
Of iets dat je je daarbij voor kunt stellen. 
Ik vond schillen van kastanjes, die daarvoor 
rondachtige deeltjes beschermden. Weken 
bleven die binnen, tot ze open gingen, in vrije 
val verder sprongen naar waar ze de grond 
konden bevruchten. Om van het ene op het 
andere moment te ervaren wat het is om 
compleet losgelaten te worden, om je toe te 
vertrouwen aan een lucht en vervolgens aan 
een grond. Aan de aarde waar je langzaam maar 
zeker rond en vol en klaar in komt te staan.



Zachte ogen
Mijn buitenste laag is zichtbaar. Vormen en 
lijnen en vlakken en rondingen en rechtingen 
die soms voor mij nog lang verborgen zijn. 
Bewustwording van dat wat er vroeger 
nog niet was, of in compactere vorm. En 
dat op welk moment dan ook mag worden 
gevierd. Ik dank voor het zoeken met 
zachte ogen. Met zachte handen en zachte 
woorden die mijn buitenste laag oplichten.



Noodzakelijk licht
Vuur is gevaarlijk. Brand jezelf niet, oefen 
voorzichtigheid. Ons zicht verzacht bij het 
licht van een vlam, gelig oranje licht dat ons 
gezicht maar half beschijnt, opent zich als ik 
haar aansteek. We zijn niet zozeer op zoek naar 
warmte of naar noodzakelijk licht. Maar naar een 
ruimte waar vanuit iets kleins maar groots kan 
ontstaan. Dat ik nog niet wenste toen ik klein 
was, maar waar ik nu ik groot ben naar verlang.



Uitlokking 

Zal ik het licht uitdoen. Zal ik ervoor zorgen 
dat we alleen nog kunnen zien met onze 
handen, met vertrouwdheid weet ik al en 
ken jij al waar jij je ergens naast mij precies 
bevindt, waar ik ergens naast jou precies ben. 
Ik ben geen kind meer die onwetend je neus 
likt. Maar die met uitlokking het licht dempt.



Nieuw matras

Matrassen zijn log en zwaar en komen 
opgerold je huis binnen. Ik vouw je uit, op 
een bed met zwarte stalen delen. Korte lijntjes 
aan het hoofdeind, een brede constructie 
die me de zekerheid biedt dat ik hierop nog 
lang kan blijven liggen. In de ochtend, wat ik 
alleen bij jou wil en kan en doe. Ik verdoe mijn 
tijd vaak liever met het opmaken van lakens, 
frissigheid die ons omhult. Handelingen 
die ik als kind niet hoefde, niet zou zien als 
een nieuwe, schone daad. Verder schoon 
verschoon ik alles naar een leeftijd toe die 
daarbij past. Voor mezelf een nieuw matras.



Buitenrand 
Ik zoek aarzelend de relatie tussen een schelp 
en mijn lichaam. Wat is er te zien na optilling 
van de buitenrand? Hoe weekdiertjes zich 
verschansen onder een diepzee-vast deken, 
hoe vlezige huid naar adem hapt, hoe ik 
mijn mond vorm naar jouw bewegingen. 
Maak maar open, bestuur een eigen 
bestudering van geopenbaarde intimiteit.







gemeenschap
Met veel mensen ben ik een groep, ik 
ben tot groepen geroepen. Hoe we samen 
verwonderen, onder glas door lopen naar 
samen-zijn, balsemend elkaar leren kennen. En 
ik maak tijdelijke gemeentes, die gezamenlijk 
delen in bezit en kennis, verbindt door iets om 
vast te houden, te houden in hun eigen huis.



Alle testamenten
Op mijn naakte huid. Ik draag dit altijd. 
Verwijzer naar de maker, Zijn initialen 
gegraveerd. Ik graaf naar manieren waarop 
ik Hem wil tonen, deel van mij wil laten zijn. 
Bijna onbewust, niet te veel nadruk, druk. 
Ik druk me uit aan de hand van eeuwenoude 
bomen, boeken uit alle testamenten. 
Nonchalant bungelend aan de kant van de weg.



Gemeenschappelijke 
verwondering

Achteloos maak ik een gebaar van misschien, 
twijfel, niet zeker van je schetsende uitkomst. 
Terwijl ik wel geloof. Vast geloof wankelend, 
meanderende weg. Weg van deze tijd, in een tijd 
van onderdrukking was dit gebaar het verbond. 
Laat het kruis zien in een heel klein teken langs 
je lichaam, laat weten of jij ook of niet dit deelt. 
Ik leer steeds meer, zie in alle kleine dingen iets 
van een gemeenschappelijke verwondering.



Kleinheid 
Dit is de ingang, een wekelijks ritueel van 
binnenkomen en gevuld weer weggaan. Wat 
boven de deur hangt, helemaal vast tussen 
het steen, niet bungelend. Herinnering aan de 
kleinheid van een kind-schaap, hoge toon. Ik 
wil me nederig opstellen, stel me voor dat er 
iets in alle kleine raampjes tussen lood naar 
mij aan het kijken is. Een soort van denken aan 
een kracht die groter wordt in mijn gedachten, 
de gedachten-kracht door wat ik zie. Maar ook 
door hoe ik zie en spreek en kleinheid oefen.



Glazen deeltjes

Rond raam, kleine schitteringen door wat glazen 
deeltjes in loden lijnen waren. Dat idee boog 
hij om naar beeld dat beweegt, geanimeerde 
vorm. Dat boog ik om in een papieren schijf, 
wit verlicht, lampen schijnen kleine puntjes 
op de vloer, op de muur, op een binnenkant 
vanbuiten. Ik vond een vorm door hem heen. 
Schitterend is hij heel veel glazen deeltjes.



Druppelsgewijs 

Bewijs van het verleden, hoeveel is dit nog 
waard? Vloeibaar, honingachtige balseming 
met olie van mij, gegoten uit een kruikje van 
jou. Klein kruikje, dat druppelsgewijs onze 
handen vulde, vervulling van onze beloofde 
beloftes. We wrijven zachtjes in wat we 
wensen, bijna biddend. Hoeveel is dit residu 
dan nog waard, nu. Ik kies steeds meer wie mij 
aanraakt, wie ik mijn huid laat voelen, bij wie 
ik dichterbij wil komen. En met welke intentie. 
Intentioneel kies ik ervoor deze balseming 
aan te gaan en het residu te vereeuwigen.



Bijkomstigheid 
Voor een dag ben ik van jou. Een beetje 
klein, precies gekozen kleuren geschilderd in 
patronen die iets zeggen over mijn herkomst. 
Maar dat is een bijkomstigheid. Bewaar me een 
beetje. Beetje bij beetje leer ik kennen waar 
je me opbergt. Herbergt. Heel klein ritueel 
gebaar, ik miezer je dag door. Bedoelt voor een 
dag, maar misschien verloor je de gedachte 
van teruggave te lang uit het zicht, waardoor 
alleen maar een dag een bijkomstigheid 
bleek. Ben ik dan meer van jou? Van jouw 
handen en waar je me opbergt, herbergt.



40
Voor 40 dagen 40 slagen 40 takjes, momenten 
van dat ik hout vastlijm aan de vloer. Voor 
deze met uiteinden goud beklede stukjes 
boom zong ik een lied. Over een lijdentijd, tijd 
van aan hout vastgenageld, van daarna weer 
opstaan. Zodat dit moment kon ontstaan, 
herdenkend, schenk aandacht aan waar je loopt.







vruchtbaarheid
Ik kan niet helemaal bij de dingen binnen 
in mijzelf komen. Op wat voor manier 
golft mijn huid, komen er deeltjes op mijn 
voetzolen aan het oppervlak? En ook; 
waar bevindt zich mijn vruchtbaarheid? Ik 
lijk het kwijtgeraakt te zijn, voordat ik er 
wetenschap van had. Onderzoekend word ik 
onder mijn zichtbaarheid verzorgd, in goede 
handen. Mijn kwetsbaarheid vertoont zich in 
ongevoeligheid. Van mijn vingertoppen,  of 
mijn pantser als armen om kostbaarheid heen.



Veranderende lijn

Mijn huid is een golvende, veranderende lijn. 
Beschermend wat nog niet tegen nachtkou 
kan. Wat zich alsmaar ontwikkelt en wat 
alsmaar groeit, zonder mijn eigen toeziende 
ogen. Heb ik het vermogen te weten wat 
daaronder zich afspeelt? Verwachtingsvol 
golf ik door, meer wordend in gedachten.



De juiste plaats
Deze plaats zal dood en leeg zijn. Een vloek 
in Bijbelse tijden. Zout zorgt voor minder 
water. Zuigt vloeistof in zich op, verstopt 
onder een felle smaak. Brengt op smaak, 
maar ook onvruchtbaarheid. De tijd zal mij 
vertellen of ik vruchtbaar blijk te zijn. Hoever 
ik ben met alles op een rijtje, de juiste plaats. 
Of alles vloeit op een tijd, of alle dingen in 
mijn hoofd zich volgens een goede volgorde 
voltrekken. Nieuwsgierig in afwachting, of ik 
zout alleen maar zal proeven of ook zal voelen 
binnen in mijn verwachtingvolle lichaam.



Een onderdeel
Voor een lange tijd waren er rode puntjes, 
witte zweem aan de onderkant van mijn 
voeten. Zachtjes strelen resulteerde in voelen, 
krabbelen, licht schrapen. Een rode rozige 
vlek onder mijn arm. Zachte lijntjes als van 
verbrandheid. Gevangen in mij, woekert het 
zachtjes en lijkt het de bedoeling te hebben 
zich trots te tonen aan de uiteinden van mijn 
lichaam. Aan de randen en aan een warm, 
tevreden klimaat. Ik ben nog steeds ik, maar met 
een toevoeging, wat ook ik is, een onderdeel. 



Zacht contact
Snel wordt het zacht en vloeiend bij warmte. 
Ik smeer soepel over ruwe, hobbelige huid. 
Dat iets toont van wat binnen in mij woekert. 
Van wat zich manifesteert op de zolen van 
waar mijn huid de aarde raakt. Zacht kust, 
zacht contact, hallo. Zodat het misschien iets 
meer een lijn wordt, een doorlopende lijn 
die mijn tenen en hielen samen laat komen. 



Noodzakelijke bestandsdelen
Dragend stil ik de wond. Een heel klein puntje 
als bewijs van onderzoek. Dat wat in het rode 
zich begeeft, zachte uiteinden van mijn huid 
buigen zich naar elkaar toe. Ik zoek daaronder. 
Onder zoekende specialistische ogen krijgen 
moleculen betekenis. Om het niet mis te hebben, 
voor de zekerheid nog een keer. Twee keer. 
Hulpende hand in als een naald noodzakelijke 
bestandsdelen heeft binnengehaald. 
Bestandsdelen die samen mij vormen.



Potentieel moederschap
Stil vertoon ik dat wat onzichtbaar is. 
Stokken en eieren tonen mijn vrouw-zijn, 
mijn geheimenissige vruchtbaarheid. Die 
ik alleen kan zien door af te leiden. Een 
afgeleide van de bron geeft mij zoveel 
zekerheid van een potentieel moederschap, 
dat mogelijk iets kan dragen dat langzaam van 
deel van mij naar deel van zichzelf zal gaan.



Pil in doosje

Ik wil iets ontsteken, iets waarvan ik weet dat 
het verandering brengt binnen mij. Lief, klein, 
rond, glad, ligt het in donker zwart donker. 
Binnen in mijn lichaam is het donker zwart 
donker. Mijn organen raken elkaar liefkozend 
aan. Het rondje glijdt in een rustige baan. En 
ontvlamt een energie. Een energie om een 
cellen-systeem te veranderen, te weerhouden 
van vallen. Hoe twee onzichtbare delen samen 
kunnen vallen tot één deel, dat niet veel groter 
is dan dit lieve, kleine, ronde, gladde, zichtbare. 
Maar dat uit kan groeien tot iets dat in het 
donker zwart donker zichzelf vermenigvuldigt. 
Nu is nog geen tijd voor die transformatie 
binnen mij. Daarom verwar ik de delen in 
mijn binnenste. Met iets dat ontvlamt. En 
mij af laat vragen waar mijn vruchtbaarheid 
belandt. In wat voor doosje het glijdt.



Natte kou
Waterig dopen mijn vingers zich een voor 
een in een natte kou. Die ontstaat als ik te 
hard knijp, als ik snel wil gaan, ik voel dat de 
warmte in mij zich terugtrekt. Naar binnen, 
niet naar de uithoeken van mijn lichaam, die 
willen tasten en voelen, maar het fijne daarvan 
niet meer kennen. Word ik verkoelend ouder, 
is het nodig om even stil en klein te staan en 
te kijken. Het trekt ook wel weer terug, met 
een tinteling. Die ik zorgzaam verwelkom.




