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Precies  10 jaar geleden kreeg ik terwijl ik op Moederdag de kadootjes uitpakte te horen dat mijn man van 

mij wilde scheiden. We waren toen al bijna 17 jaar samen en daarvan 8 jaar getrouwd. We hadden een 

zoontje en net een week daarvoor zijn derde verjaardag gevierd.  

Het was een donderslag een klap direct in mijn gezicht.  Er was niets meer mogelijk de relatie nog te 

redden mijn  man had al een afspraak bij de notaris gepland staan.  

 

Je wereld stort een tijd even flink in het dondert aan alle kanten. Het was de ergste Moederdag die je je 

kunt wensen op dat moment voor mij en mijn zoontje. Ik vloog vlak na deze mededeling met mijn digitale 

camera huilend het huis uit en reed naar de tulpen velden verderop die op dat moment in bloei stonden. Ik 

maakte een aantal foto’s en voelde hoe goed dat deed, ik maakte er meer en tegelijk besloot ik dat ik moest 

zorgen dat ik al mijn schrik boosheid verdriet ongeloof niet aan mijn zoontje zou gaan doorgeven. 

Gedachten als: hoe hij dit mijn zoontje en mij kon aandoen, hoe hij het ons kon aandoen en dan ook nog op 

moederdag. Ik voelde dat dit  niet alles kapot mocht maken. Omwille van wat er ooit was omwille van ons 

zoontje en omwille van de toekomst.  

 

Ik kroop ‘s avonds toen mijn zoontje sliep en alles rustig was in huis, achter mijn pc. Uit de foto's van deze 

tulpenvelden wilde ik een kunstwerk gaan creëren en zo gebeurde dat. Ik creëerde mijn Kats Original: 

“Facing it”. Een kunstwerk met een boodschap. Scheiden is niet wat je bedenkt als je gaat trouwen, noch 

als je samen besluit een kindje samen te willen krijgen. Nee scheiden is vreselijk en alles wat je niet wilde, 

tenminste zo voelde dat op dat moment. Vreselijk is dat het een pijnlijke breuk is. Maar ik besefte me 

ondanks alles al op dat moment, dat je het niet allemaal kapot hoeft te maken. En daarbij dat scheiden ook 

ergens zeker niet voor niets is ookal is het het laatste wat je bedenkt als je gaat trouwen. 

Ooit was het mooi en goed en daar ontstond ook nog een geweldige zoon uit.  

Wilde ik mijzelf niet verliezen in het ongeloof de pijn het verdriet de boosheid dan moest ik dit maken. Voor 

mijzelf voor mijn zoontje voor mijn nu dus ex man en eigenlijk zou het mijn boodschap zijn ooit aan ieder die 

deze situatie ook doormaakt of misschien ooit doormaakt. Maar dat besef ik nu pas. 

 

Het was zeker geen makkelijke periode. Toch besef ik nu dat het tegelijk op Moederdag ook een groot 

Kado was. Want de laatste jaren van ons huwelijk waren niet fijn geweest en ik verloor mijzelf in dit 

huwelijk.  Op deze Moederdag ontstond ergens dus ook Katsphotoart en een nieuw leven met kansen en 

mogelijkheden te zijn wie ik ben en daardoor ook een nog fijner mens en fijnere moeder. 

Ik leerde dat je iets kunt creëren uit elke situatie uit ieder moment.  

 

Zo leeft de herinnering nu nog voort dat het mooi was en hebben we allemaal een nieuw leven gecreëerd 

waarin we zijn wie we ook echt zijn. Dat geldt in ieder geval voor mijzelf en mijn zoontje. 

Voor ons zoontje probeerden we er ook boven te staan in de emoties het verdriet en de boosheid  dat er 

allemaal wel ook zeker was en ook soms helaas in alle hevigheid. Dat mocht niet alles kapot maken en 

mocht voor zover dat kon zo min mogelijk en vooral liefst niet onze zoon schaden.  

Alles is evengoed nog heel moeilijk geweest voor hem, ondanks dat we daar zo ons best voor deden hem 

vooral te beschermen, ze hebben voelsprieten, hoe klein ook ze maken het toch mee. Helaas liepen soms 

emoties te hoog op en daarbij vond hij het vreselijk moeilijk twee huizen, zijn vader veel minder zien etc. 

etc., gewoon alles wat een scheiding teweeg brengt is niet wat je je kind wenst. 

 Met mijn Kats Original  'Facing it'  wilde ik eigenlijk vooral toentertijd mijzelf troosten ook denk ik en zorgen 

dat het negatieve van de scheiding niet de boventoon zou gaan voeren. Het is ook een boodschap voor 

Mijn zoontje. Dat je nooit mag vergeten wat er ook was dat je door moet gaan maar ook mag koesteren. Ik 

hoop dat het mensen die deze situatie ook meemaken kracht en inzicht kunnen putten uit mijn Kats Original 

'Facing it' 

 

Wat ziet u nu eigenlijk, als u naar mijn Kats Original ‘Facing it ‘ kijkt? 

 



Dat laat ik eigenlijk het liefst bij u. Want kunst is wat het met u doet wat het bij uzelf oproept of juist niet 

want dat kan ook. U mag erin zien wat u wilt, alles dat het voor u doet oproept wel of niet is goed. Toch in 

dit geval, nu u weet hoe dit tot stand kwam denk ik dat het wat toevoegt als ik het u toch vertel. 

 Dit kunstwerk, ontstaan uit een foto van een tulpenveld. 

 

Een hart gevuld met deze kleurige tulpen, gemaakt op een dag met donderslag en verdriet. Tegelijk een 

gebroken hart, maar de breuk is niet geheel door. Dat staat voor de herinnering en de verbinding die we 

voor altijd zullen houden door ons zoontje. 

 Ja en dan ook twee gezichten die elkaar blijven aankijken omdat het ooit mooi was en omdat we allen 

verder moesten en zijn gegaan. 

 

 Ik hoop dat het mensen zal helpen steunen kracht kan geven of er simpelweg van genieten omdat het ook 

een heel kleurrijk en sprekend kunstwerk is.  

 

En ja misschien zien sommige mensen er nog meer in en ja dat kan kloppen, sommige mensen vertelden 

me dat ze er  ook een baarmoeder in zien. Ik beken, dat klopt en dat staat voor de prille zwangerschappen 

van voor mijn zoontje geboren werd en die die te vroeg eindigden en die we daarom ook koesteren als een 

mooie herinnering. 

                                               

                                                                                Life, 

                                                 Like these tulips, 

                                                 So beautiful, 

                                                 And so complex…. 

                                                     Facing it 

                                                             

 

Facing it is in 2011 uitgegeven in een gecertificeerde editie van maximaal 6 kunstwerken dus een 

Editie 1 t/m 6 

De edities 1/6 en 2/6 zijn verkocht. 

Het kunstwerk bestaat uit: Art giglee Certified Fine Photorag print Diasec 2 mm Matt Acrylic on 4 mm 

alu-Dibond 


