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’Parels van Verdriet’, expositie over rouw

Zoektocht
in het donker
door DAPHNE VAN ROSSUM

KOOG AAN DE ZAAN — Op 1 oktober 2002 verloor Lucinda van de Ven haar
zus Nadia (toen 25) die werd doodgeschoten door haar Utrechtse huisbaas Pascal.
Om uiting te geven aan haar intense gevoel van verdriet begon Lucinda te dichten. Nu zijn die gedichten, samen met het beeldhouwwerk van moeder Minke en
de kleurrijke schilderijen van vader William te zien in de tentoonstelling ’Parels
van Verdriet’.
dia’s dood gemaakt. Er moest
een gat in komen. Later zei
mijn moeder, dat zijn
de kogels geweest. En hier

in een later werk ook weer een
gat, het gat in haar hart. In het
beeld dat ze vorige zomer
maakte zit harmonie. Dat wat

stuk was, is nu geheeld.”
Met de tentoonstelling wil
Lucinda dat er aandacht komt
voor rouw. „Ik wil het taboe
openbreken. Je merkt dat
mensen moord niet op hun
bord willen hebben. De eerste
maanden krijg je nog kaarten,
bellen mensen om te vragen
hoe het gaat, maar het wordt allengs stiller om je heen. Hun
leven gaat door, terwijl dat van
jou tijdelijk gestopt is. Van alle
vrienden die ik toen had zijn er
nog maar twee over.”
Dat veel zorg en aandacht
naar dader Pascal uitgaat vinden de dames Van der Ven nog
steeds onverteerbaar. Hoe het
er laatst aan toe ging bij de tbszitting was voor moeder en
dochter exemplarisch: „Bij de

eerste zitting, vlak na de
moord, was de zaal afgeladen.
Er waren heel veel mensen uit
Nadia’s en ons leven om ons te
steunen. Die waren er nu niet.
Wel een heel legertje mensen
voor Pascal. Een advocaat,
drie rechters, twee cipiers, een
hoofd behandelteam en nog zo
wat. Als hij iets wil, krijgt hij
dat vergoed. Wij moeten alles
zelf betalen. Ook de beeldhouwlessen waar mijn moeder
zoveel aan heeft gehad. Pascal
volgt muziektherapie. Dat kost
hem niks.”
Parels van Verdriet, kunstexpositie over rouwverwerking
in woord en beeld. Tot en met
6 oktober 2013 in Museum Nic
Jonk, Haviksdijkje 5 in Grootschemer.

WIJNBERG
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Ondanks het niet altijd even fraaie weer verschenen toch
duizenden vrouwen dit weekend aan de start van respectievelijk de jaarlijkse Leontiens Ladies Run (zaterdag) en
Ride (zondag). Onder hen verschillende lezeressen en
onze eigen verslaggeefster Hanna Gillissen, die iets meer
dan een halfuur deed over de 6,5 kilometer hardlopen. En
VROUW blijft in beweging. Ook volgend weekend laten
wij ons van onze sportieve kant zien tijdens de Dam tot
Dam Wandeltocht.
FOTO: MANDY VAN HOUTEN
(Advertentie)

Hoedjes van plezier

Lucinda en haar moeder Minke kregen een
jaar na de dood van
Nadia nog een klap te
verwerken. Lucinda:
„Mijn vader had kanker en overleed. Vlak na haar
dood heeft hij vaak gezegd:
’waarom zij en ik niet’. Ik
denk eerlijk gezegd dat haar
overlijden zijn einde heeft bespoedigd.” Moeder Minke:
„Na de dood van mijn man
ben ik gaan beeldhouwen.
Er was zoveel verdriet. Ik
dacht: ik moet wat met
dat gevoel. Ik ga maar
hakken, dat geeft rust in
mijn hoofd. Ik zoek een
steen uit en begin. Ik zie
wel wat het wordt.”
Lucinda laat liefdevol
het werk van haar moeder zien dat samen met
de gedichten een organisch geheel vormt. „Deze heeft ze drie jaar na Na-

door
KARIMA
BAKY

Nog een nachtje slapen en dan is het Prinsjesdag. Natuurlijk gaat het dan vooral om de presentatie van de miljoenennota. Maar voor de vrouwelijke Kamerleden is er ook nog dat ene probleem: wat zet je op je hoofd? VROUW
ging hoedjes passen met kersverse moeder Lea Bouwmeester.
Aan tafel bij hoedenmaakster Herma de Jong wacht
de Nederlandse politica gespannen af hoe het ontwerp er dit jaar uit zal zien.
„Ik houd van gekke hoeden, maar wel stijlvol. Dus
niet over the top! Er moet
een leuke twist in zitten. Met
een saaie hoed zou ik echt niet
• Bijpassende hoedjes voor Lea
Bouwmeester en haar dochter.
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gezien willen worden. Of met
een hoed die veel te groot is.
Mensen moeten niet gaan denken ’Hoed waar ga je heen? Er
zit nog iemand onder!’”
Zelf kijkt ze er elk jaar weer
naar uit om zich klaar te maken voor Prinsjesdag. „Het is
in eerste instantie natuurlijk
heel serieus allemaal. Zeker
nu we in de crisis zitten. Maar
het feit dat je een hoedje op
mag, maakt het weer iets vrolijker. Het is een speciale traditie waar ik graag aan meedoe!

Borduursels, bloemen en
plooien op de catwalk
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NEW YORK – „Ken je dat: denk je
gezellig aan tafel te zitten met leuke
mensen, loeren ze de hele tijd op hun telefoon. Vreselijk, weg is de intimiteit en het
persoonlijke karakter.” Dat zei Michael Kors
voorafgaand aan zijn show. De modeman baalt
daar zo van dat hij pleit voor de comeback van romantiek.
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MORANTHOLOGIE
In haar wereldwijde bestseller
‘How to be a woman’, in 23 landen
vertaald, had Caitlin Moran slechts
één onderwerp: de vrouw.
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„Als Katherine Hep- in vaal blauw en cognac, geburn en Faye Dunaway een combineerd met vreemde gedochter hadden gekregen, zou kreukte leren hoeden. Na het
ze er zo uitzien”, zegt Kors, ter- laatste model kwam Donna
wijl hij wijst op een jurkje met zelf de catwalk op met een coghandgeborduurde
bloemen nackleurige boodschappentas
van witte pailletten. Het beeld die de bezoekers de wenkbrauwen deed fronsen.
is romantisch, haast
Meer te spreken
poëtisch met een
waren we over Diasportieve twist.
ne von FurstenMet modeweken
berg, die één van de
over heel de wereld
trekpleisters van de
en ontwerpers die
New York Fashion
achttien collecties
Week is. ’Oasis’
per jaar lanceren, is
doopte de ontwerpde exclusiviteit, crester haar collectie,
ativiteit en magie
waarmee ze refesoms ver te zoeken.
reerde naar je ei„Ik heb daar niet
gen, geheime plekveel last van, omdat
je, óók weer die roik een klein merk
mantiek.
Rechte
ben”, zegt Victoria
jurken met een
Beckham in haar door Michou Basu
Afrikaans
landshowroom. Dochter
Harper rent ondertussen met schap, tunieken met zebradeseen roze handtas in het rond, sins en wijde rokken met een
papa David er gemoedelijk kurkprint symboliseren die
achteraan. „Ik kan rustig bou- oase.
Bij Black Gold had de rowen met het team.” Dit seizoen brengt Beckham rechte, mantiek een rauw randje. Lila
sportieve jurken met romanti- bustiers en kanten jurkjes met
sche plooien voor jonge meis- spiegeltjes deden denken aan
de blije hippieperiode, terwijl
jes.
Donna Karans romantiek is de witte blouses en jasjes van
exotisch. De ontwerpster laat broderie anglaise serene rozich inspireren door een print mantiek uitstraalden. Maar
van een Indiase sjaal en cre- dan wel met een twist. Andreeerde asymmetrische jurken as Melbostad sloot zijn show af
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Het is dan ook hartstikke leuk
om iedereen in de Kamer met
aparte hoeden tegen te komen.”

Zuinig
Intussen heeft Lea al een
aantal hoeden opgespaard die
ze graag met een ander deelt.
„Dit wordt alweer mijn zevende hoed. De zes hoeden die ik
al had, staan allemaal op een
plankje in mijn slaapkamer.
Juist omdat ik ze eigenlijk
maar één keer op heb, wil ik er
graag naar blijven kijken. Dat
ik ze moet afstoffen, is natuurlijk wel wat minder. Maar ik
leen mijn hoeden ook regelmatig uit! Dan ontvang ik mailtjes
van vreemden met de vraag of
ze mijn hoed mogen lenen. Zolang ze er zuinig mee omgaan,
vind ik dat prima!”
Wanneer Lea enkele minuten later haar hoed ziet, is ze er
niet meer bij weg te slaan. „Oh,
wat leuk! Hij past perfect bij
mijn jasje. En wat word ik toch
verschrikkelijk ijdel van hoeden. Ik kan de hele dag in de
spiegel blijven kijken.”
Met een grote glimlach vertelt de jonge moeder ten slotte
dat zij niet de enige uit het gezin is met een leuk hoedje.
„Herma heeft niet alleen voor
mij, maar ook voor mijn baby
een zacht hoedje ontworpen.
Hij matcht met mijn hoed.
Mijn moeder gaat een jurkje
maken van dezelfde stof. Wanneer ze dinsdag naar de opvang gaat, ziet ze er dus hetzelfde uit als ik. We hebben
ook nog een bijpassende broche voor de vader zodat we op
Prinsjesdag als gezin helemaal compleet zijn!”

GEEN VERZENDKOSTEN

18,95

€

Bestel online via www.telegraaf.nl/boeken
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van intimiteit tussen geliefden die u meteen herkent,
vooral omdat u dan in de
spiegel kijkt van uw eigen
manier van doen. En als u dan
die ontroerende genegenheid
waarneemt, dan denkt u
vaak: het is zo simpel, maar
tegelijkertijd zo krachtig als
het simpel is. Zoals laatst,
toen u onderweg was in de
trein. Wat u dan ziet is een
aanraking, een tikje op de
schouder, een blik van verstandhouding. En dan natuurlijk de spontane glimlach;
die in alles laat weten dat de
ander zich geborgen kan weten. Wat er ook bij hoort, is
een luisterend oor. Gewoon
rustig aanhoren, de ander
even laten uitpraten en dan
weer een vraag stellen, om
duidelijk te laten voelen dat
het belangrijk is wat de ander
zegt; ook al gaat het over zoiets onbenulligs als de smakeloze aardbeien tijdens het
ontbijt. Zo, bij tijd en wijle
pakt de één de hand van de
ander, gevolgd door een knuffel, afgewisseld met plagerijen
door aan het haar te trekken
of in de zij te porren. Mooi is
ook de vertrouwdheid die
spreekt uit de manier waarop
de één zijn been over die van
de ander legt. En dan gaat
ieder weer even zijn eigen
gang, terwijl minuten later —
alsof het misschien wel zo was
afgesproken — hij haar iets in
het oor fluistert waar zij onbedaarlijk om moet lachen. Een
klein geheimpje dat zij alleen
met elkaar delen, een soort
van liefkozing die hun samenzijn zo exclusief maakt. Liefdevol is ook de zorg die zij
voor elkaar hebben. Is de één
een beetje koud dan komt er
gelijk een jas aan te pas; en
snottert de ander dan is de
zakdoek binnen no time aangereikt. De aanblik van die
twee is daarom ook zo mooi,
omdat er niets van kritiek,
ergernis of ongeduld te bespeuren valt. Hij kijkt naar
haar alsof zij het mooiste wezen op aarde is terwijl zij elk
gebaar van hem als een cadeautje in ontvangst neemt.
Het enige dat er voor u nog
aan ontbreekt is de wederkerigheid in uw eigen relatie.
Hoeft u tegen die ene speciale
persoon niets meer te zeggen
omdat ik het voor u op papier
heb gezet.
j.wijnberg@home.nl
www.psycholoogwijnberg.nl
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Beauty
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In deze verzameling awardwinnende columns gaat ze de
rest van de wereld te lijf: van
cafeïne tot Keith Richards,
Twitter, Lady Gaga tot boerka’s
en het auteursrechtelijk
vastleggen van je eigen kapsel.
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Lea Bouwmeester
klaar voor Prinsjesdag
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Even voor de goede orde.
Dit schrijven is niet persoonlijk voor u bedoeld. Dit thema
is voor u bekende kost. Nee,
het is voor die ene, speciale
persoon van wie u vaak
denkt: ‘die heeft de klok wel
horen luiden, maar weet niet
waar de klepel hangt’. Schuif
deze tekst onder de neus van
die ene persoon, doe een
schietgebedje, en wacht af of
nu eindelijk een keer de boodschap begrepen wordt.
Het gaat om een houding,
uitmondend in een reeks handelingen die als liefdevol te
betitelen is. Het is een vorm
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• Michael Kors wil de romantiek
FOTO: AFP
terug in het leven.
met leren broeken en jurken
met spiegels. Ruige romantiek.
Surf voor interviews met Michael Kors en Victoria Beckham én quotes van Katie Holmes en verslagen van de New
York Fashion Week naar telegraaf.nl/vrouw
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De gedichten zijn hartverscheurend. De pijn is voelbaar
in de zorgvuldig gekozen woorden. Op 1 oktober kwam er een
einde aan het leven van Nadia,
en werd Lucinda (nu 34) op
slag de oudste én enige dochter
van het gezin. Lucinda: „Nadia
was altijd de brutaalste. Zij
haalde de kastanjes voor je uit
het vuur. Ik heb dat moeten leren na haar dood. We zijn nu
elf jaar verder en ik heb tien
jaar in een rouwsluier geleefd.
Ook de vreugdevolle momenten waren confronterend, omdat ik ze niet met Nadia kon
delen, bijvoorbeeld toen ik
mijn vriend ontmoette.”

• Lucinda
en Minke
van der
Ven
verwerken hun
verdriet
om de
dood van
Nadia met
gedichten
en beeldhouwwerken.
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