
 

 
Ik laat mezelf zien 

Wanneer ik zo in proces ga, geef ik mezelf bloot 
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Inleiding - Kunst in Proces- 

Welkom. 

Dit boekje gaat je ondersteunen, in periodes van je leven, die vragen om van het 

gebaande pad af te wijken 

om meer in afstemming te komen èn te blijven, met jezelf 

zodat je steeds meer je eigen creatie leeft, en je eigen stroom volgt. 
 

Doe je mee? 
 

Mijn verhaal hierin is beschreven in ’t Dak er af! en in RAOUW  blz 7en 18 

Hoe met vallen en opstaan die stroom steeds breder werd. 

Hoe er een ander licht scheen op oude overtuigingen, gevoelens en gedachten. 

En de mogelijkheid ontstond om “het verhaal” dat ik in me droeg, te 

herschrijven. Zodat ik steeds meer mijn eigen leven kan gaan leiden. 
 

Kunst helpt en ondersteunt hierin.  

En dan de kunst die van zijn voetstuk is gehaald, 

van zijn economische waarde is ontdaan, 

en uit de steriele omgeving van het museum, 

weer terug in het leven van alledag is geplaatst. 

Want daar hoort kunst echt thuis. 
 

Ik nodig je uit, deze kunst je weer eigen te maken. 

Want eigenlijk, kun je het al. 

Het zit al in je, dat is het mooie! 

Je hoeft het alleen maar opnieuw te ontdekken, 

om het weer te laten stromen en tot uitdrukking te brengen. 
 

Dit boekje biedt je mogelijkheden èn ondersteuning  

om dit proces met jezelf aan te gaan. 
 

De aquarellen en werkstukken in dit boekje, zijn de getuigen van  

mijn proces hierin  Blz 1 t/m 5, 8, 10,12,14,16, 18,19, 21 en 22 
 

De werkstukken op de inspiratiepagina’s zijn, met goedkeuring van deelnemers aan de verschillende  

workshops, in dit boekje opgenomen. Daarnaast ben ik zo vrij geweest deze beeldcollages nog wat 

aan te vullen met foto’s van het internet.  



 
 

 
Wat heb ik achter mijn rug verborgen? 

Spannend wat zich ieder keer weer aandient 

 

 

3. Binnenste Buiten 

Gaat over het binnenste naar buiten te halen. In plaats van in de spiegel kijk 

je naar binnen en diep je jezelf uit in portretvorm. 
 

Zoek een plekje uit waar je kunt “knoeien” en leg daar het volgende klaar; 

een schilderdoekje, doosje acrylverf, penselen, schilderspalet, een potlood, vieze 

doekjes en 2 jampotjes gevuld met water. Zet een muziekje op, potje verse thee 

of koffie erbij en doe dan eerst de volgende oefening. 
 

Klankmeditatie LO 

Ga makkelijk zitten op stoel met een rechte leuning of op de grond. 

Adem in door je neus en breng met de uitademing een klank voort. Begin bij de oo-

klank en eindig bij de ng-klank.  Oefen een keer door iedere klank 1 keer uit te 

ademen. Daarna ga je, met ogen dicht de hele reeks, drie keer per klank, 

uitvoeren. 

 

Chakra 7 : ng 

Chakra 6 : mmm 

Chakra 5 : iih 

Chakra 4 : eeh 

Chakra 3 : aah 

Chakra 2 : oeh 

Chakra 1 : ooh 
 

 

Zelfportret BO 

Neem  een slokje thee of koffie, laat de oefening nog even na resoneren en richt 

je aandacht dan op het witte doekje voor je. 

Geef  met potlood de contouren van een gezicht aan… 

Plaats daarin/omheen; ogen, neus, mond, oren, haren… 

Leg je potlood neer en kies kleuren uit de tubes acrylverf.  

Begin hiermee intuïtief je zelfportret in te vullen/op te bouwen. 

Kijk voor inspiratie op de volgende pagina. 

 



 

       
                                                                                                                       

       
  

       
 

Reflectie/ inspiratie/ verdieping 

 

Wanneer je zelfportret klaar is, kun je jezelf de volgende vragen stellen; 

✓ Wat valt erop aan je zelfportret 

✓ Wat is er van je zelf bloot gelegd in dit portret 

✓ Welke titel wil je dit zelfportret geven 

 

Inspiratie 

Er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars meester in het portret. Zelf ben ik voor 

deze werkvorm erg geïnspireerd geraakt door 2 kunstenaars; 

Marlène Dumas, een Zuid-Afrikaanse kunstenares,  omdat zij de kunst verstaat 

het innerlijke emotionele landschap van het gezicht weer te geven. 

En Henk Hage, een Nederlandse kunstenaar omdat hij zo’n bijzondere projecten 

rondom het ( zelf)portret heeft gedaan. 

 

Verdieping 

✓ Je kunt in tweetallen deze werkvorm doen en dan als reflectie vragen 

stellen als; hoe zie jij de ander terug in dit zelfportret? 

✓ Je kunt deze werkvorm ook drie dimensionaal aanpakken en een masker 

maken als zelfportret 



 

 

 

De zee … 

Biedt me zoveel inspiratie 

 

 

Bronnen 
  

Werkvormen  

Je Levensspiraal;  Charlotte Salomon “Leber oder Theater” 

Eigen Nest;  Anne Delbee “Camille Claudel, une Femme” 

Binnenste Buiten;  Marlene Dumas “Intimate Relations” 

                            Henk Hage “Bewaakte ogenblikken” 

In t’ Mood;  Caren van Herwaarden “Stay” 

Mag ’t Licht aan?;  Peter Krijger “de Wensboom” 

Met je stroom mee;  Ingrid Jonkers “ik Herhaal je”   

Monumentje;  Gerhard Marcks “Statuen” 

 

Algemeen 

Anode Judith “Handboek & Werkboek Chakrapsychologie” 

Bert Hellinger “de Wijsheid is voortdurend Onderweg” 

Edith Eger “het Geschenk” 

Fritz Perls “Gestaltbenadering” 

Hanno Meyer e.a.  “Groot Coach Modellenboek” 

Mihaly Csiskszentmihalyi “Creativiteit” 

Pierro Ferrucci “Heel je Leven” 

Robert Hartzema / Marjan Moller “Lichaam-Adem-Bewustzijn” 

Schirmer / Mosel “Auguste Rodin, Erotische Aquarelle” 

 

 

 


