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Soort boek/stijl: Portretten van 8 kunstenaars die samen met 12 andere cliënten 
en ex cliënten van de GGZ in Twente bijdragen hebben geleverd voor de expositie 
Horen zien en verzwijgen tijdens het hoofdfestijn maart/april 2009. Marco Krijnsen 
schreef de teksten en Willem van Walderveen maakte de foto’s van de kunstenaars 
en een van hun werken. Het boek is ook uitgegeven ter gelegenheid van het 
Hoofdfestijn door Trimaran. Met een voorwoord van psychiater en psychotherapeut 
Herman Groen. Een snelle mooie schets van 8 personen en hun werk. 
 
Over de schrijvers: Marco Krijnsen is als journalist werkzaam bij de Twentsche 
Courant Tubantia. Op basis van deze interviews maakte hij portretten van de 
kunstenaars , Monique Ijsseldijk, Rob Benschop, Inge Kuypers, Eef van ’t Hoff, 
Wouter van Scherpenberg, Joyce de Vries, Jannie Hellinga, Jacques Bal. 
 
Korte beschrijving: In dit boek vertellen de kunstenaars over hun werk en hun 
leven. Allen hebben in meerdere of mindere mate te kampen met een psychische 
ziekte. De een met schizofrenie, de ander met depressie, een verslaving of ook 
borderline. Zij beschrijven onder andere waarom ze zijn gaan tekenen, schilderen of 
ook Litho’s maken en waarom hun kunstzinnige uitingen belangrijk voor hen zijn. 
Daarbij valt op dat dat heel verschillend is. Het is o.a. therapeutisch, een passie, een 
uitlaatklep, om te laten zien wat niet onder woorden kan worden gebracht. Zij 
beschrijven ook hoe ze nu in het leven staan, welke invloed hun ziekte heeft op het 
werk dat zij maken en lichten hun werk toe. De kunstenaars vertellen met beelden 
het verhaal van hun leven dat vaak niet te vertellen is, omdat woorden tekort 
schieten. Daarom doen ze een poging, met verhaal én kunst. 
 
Wat viel op: De kunst, hoe die vaak past bij de persoon die het heeft gemaakt. 
Indrukwekkend is ook wat de kunstenaar erin kwijt kan, hoe het hen soms op de been 
houdt, weg van hun ziekte. 
 
Citaten: Pag. 3:’Uiteindelijk ontstaat er een afspiegeling van hetgeen bedoeld is en 
dan blijkt het bijzondere: de beelden, het gemaakte, het geschilderde, datgene wat 
klopt met de maker, het wordt herkend door anderen.’(..) ‘’Misschien is het zelfs 
troostend voor de toeschouwer.“ 
Pag. 7-9:’Mijn ouders hebben niets meegekregen van dat seksueel misbruik. Ik durfde 
het hen niet te vertellen.’(…) ‘Schilderen is een passie, zij het dat het Monique soms 
confronteert met harde feiten. De hardnekkige onzekerheid bijvoorbeeld. ‘ 
Pag. 32:’ ‘Het zijn pieken en dalen. Laatst kreeg ik te horen dat ik minder hulp zou 
krijgen in verband met bezuinigingen. Dan denk ik meteen dat ik teveel ben voor 
anderen. Dat ik er niet meer toe doe. En dat ik er dus eigenlijk niet meer hoef te zijn. 
Dat gaat heel snel bij mij. Je zoekt overal wat achter.’ (…) ‘Kunst is op dat soort 
momenten een houvast, een uitlaatklep die de negatieve spiraal kan doorbreken.’ 
Gedichten en schilderijen vullen gedachten in die Jannie niet op een gewone manier 
kan uiten.’ 
Pag. 35-37: ‘Zijn verzamelwoede heeft drie wortels, heeft Jaques inmiddels 
geanalyseerd. (…) In een schets laat je dingen los. Je tekent spontaan en werkt zonder 
grenzen. Dat geeft net dat beetje extra. De criticus in mijn hoofd was toen even stil. 
Dat zou eigenlijk vaker moeten gebeuren. Tijdens het proces moet hij zijn mond 



houden, daarna mag hij helpen met schiften en schaven.’ 
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