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lieve Lie, 
 
het heeft nog heel wat voeten in de 
aarde hoor, deze link maken naar jou. 
Denk niet dat er niets gebeurt.  
 
Om te beginnen moest ik dit beeld 
opzoeken. En daarna moest ik nog een 
dag huilen. En nu moet ik je schrijven. 
 
Dit beeld heb ik gemaakt n.a.v. een 
weekend bij Ton en Nino, waarbij jij mij 
masseerde, weet je nog? Dat je toen die 
bochel op m’n rug zag en dat je het zo 
erg vond dat je dat moest zeggen. 
 
Er waren dat weekend meer mensen die 
daar iets over te zeggen hadden. Joris, 
bijvoorbeeld, die op een gegeven 
moment dezelfde plek aanraakte en zei 
dat daar voor vrouwen de verbinding 
met hun eigen voedingsbron zit. En Nino, 
die het niet over de plek op m’n rug had, 
maar zich een gedicht uit De bot van 
Günter Grass herinnerde over een godin 
met 3 borsten. 
 
Thuisgekomen zocht ik het boek en las 
dat de 2 borsten voor haar tweeling 
waren en de 3de borst voor haar man. 
“En ik zelf dan?” mokte ik. En toen 
bedacht ik, dat de bochel die jij had 
beschreven, misschien wel een borst 
was. En wist ik: ik wil het ook kunnen 
zien, wat jij gezien hebt.  
 
Tijdens het maken ging het ook zo: eerst 
werd het een afzichtelijke homp op m'n 
rug, maar naar mate ik meer klei van het 
hoofd via die homp naar beneden 
afvoerde, werd het meer een 
volwaardige borst, in evenwicht met de 
borstpartij aan de voorkant.  
 
Zelf zicht hebben op deze plek deed me 
meteen vriendelijker naar deze 
lastposterige plek tussen m’n schouders 
kijken. Er was ook een interne vrolijkheid 
ontstaan, nu ik in het geheim een extra 

borst bleek te dragen, waar iedereen me argeloos aanraakte.   
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Overigens, las ik in m’n correspondentie met Nino, was ook het maken van dit beeld verbonden met 
verscheurdheid. Helemaal vergeten was ik, dat ik dit beeld maakte samen met een vrouw, waarvan ik 
niet eens meer weet waar ik haar ontmoet heb. Wel de heftige liefde die was opgevlamd in die 
ontmoeting. Maar het maken van het beeld bracht een meningsverschil over de interpretatie van 
deze vierde borst. Zij benoemde “je houdt iets achter je rug, je kunt het zelf niet zien en je kunt het 
zelf niet strelen/aanraken” en ik beschreef “ik heb iets achter de rug, ik kan dat laten zien en het mag 
aangeraakt worden”. En ze had gevraagd “Is dat niet gewoon spanning?” en toen had ik gezegd 
“misschien is dat dan wel wat me voedt”. 
 
Ik vermoed dat we elkaar niet meer gezien hebben na het ontstaan van dit beeld. En ik zou haar dus 
gewoon vergeten zijn, als ik niet over haar had geschreven. 
 

Overigens heeft het beeld nog een gedaanteverandering 
ondergaan: een keer toen Nino kwam logeren had ze haar 
eigen matras meegebracht en die had ik zolang rechtop 
tegen de kastdeur gezet. Hij viel om, op dit beeld. Waarna 
haar hoofd en haar handen afgebroken waren. Dat lag 
geheel in de lijn van alle beelden die ik een tijdje in huis 
had: vroeg of laat gingen alle koppen er een keer af of was 
er iets met de handen. 
 
Ken je trouwens het sprookje van het meisje zonder 
handen? Dat las ik ooit in De Ontembare Vrouw. Sindsdien 
wist ik dat ik met een geduldklusje bezig was. Om de duivel 
te slim af te zijn… 
(http://www.beleven.org/verhaal/het_meisje_zonder_hand
en)  
 
To be continued! 
 

liefs, 
 
Jo 
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