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Kunst

V
an Doorn: ,,In
2009 ontdekten
de artsen op Cura-
çao bij mij een
zeer agressieve

vorm van borstkanker. Op
dat moment keek ik de dood
in de ogen. Een goede vrien-
din van mij zag hoe ik wor-
stelde en bood mij ter aflei-
ding een cursus schilderen
van naaktmodellen aan, die
op dat moment in Landhuis
Bloemhof gegeven werd. Sa-
men met haar heb ik de cur-
sus gevolgd. Toen bleek dat
kunst voor mij therapeutisch
werkte. Al werkend dacht ik
aan niets anders meer, vergat
soms zelfs de kinderen op te

halen van school. Ik concen-
treerde me alleen nog op dat-
gene waar ik mee bezig was.
Het tekenen lukte mij won-
derbaarlijk goed. Ik ben me
er na de cursus in blijven ver-
diepen, dus ik mag mijzelf
‘autodidact’ noemen. Het
moeten voor mij wel vrou-
wen zijn; daar ligt mijn inte-
resse. Sterke, stoere vrou-
wen, die niet bang zijn voor
hun sensualiteit, oefenen een
hevige aantrekkingskracht op
mij uit. Dan beginnen mijn
vingers te kriebelen en wil ik
ze vastleggen, op een zo sen-
sueel mogelijke manier, zon-
der dat het plat en ordinair
wordt. Het is best een intiem

gebeuren. Ik werk alleen met
houtskool en krijt, dus altijd
zwart-wit. Ik ben er van over-
tuigd, dat dit aan mijn gene-
zing heeft bijgedragen.” Van
Doorn vervolgt: ,,Op Curaçao
zou mijn borst verwijderd
worden. Ik was in de gelegen-
heid om voor een second opi-
nion naar Miami te gaan.
Daar werd vastgesteld dat ik
ook borstsparend kon wor-
den behandeld, met drie
maanden elke week chemo
en daarna zes weken bestra-
ling. Voor de chemo vlogen
mijn man en ik op zondag
heen en maandagavond
terug. Voor de bestraling
bleef ik er zes weken alleen.

Tekenen gaf mij een dagin-
vulling. Ik ervoer het als een
combinatie van afleiding en
‘mindset’. Ik had een doeI.
Gelukkig heb ik geen dag
ziek in bed gelegen. Ik kon
gewoon alles eten zonder
misselijk te worden. Ik heb
veel bietensap met gember
gedronken en dat hielp. So-
wieso was ik erg bezig met
gezonde voeding. Ik werd wel
kaal maar voelde me verder
eigenlijk niet slecht. Dat
maakte dat ik ook zin had om
te tekenen. Na drie behande-
lingen wisten we dat de che-
mo aansloeg. De tumor was
geslonken. Na alle behande-
lingen is er littekenweefsel

weggehaald. De lymfeklieren
waren schoon en dat was een
goed teken. Het klinkt mis-
schien raar, maar de borst-
kanker heeft me verrijkt. Ik
geniet nu meer dan ooit tevo-
ren van het leven. Ik ben ook
nergens meer bang voor. Dat
is denk ik het resultaat, als je
de dood in de ogen hebt geke-
ken. Dan wil je alles uit het le-
ven halen. Ik ben dankbaar
dat ik in principe genezen
ben verklaard. Natuurlijk nog
met de nodige controle en na-
zorg. Nu na zes jaar hoef ik
nog maar een keer per jaar
gecontroleerd te worden.
Vanwege het feit dat in Mia-
mi mijn behandelende art-

sen zitten en mijn gegevens
liggen, ga ik daar jaarlijks
naar toe.” Terugblikkend ver-
telt zij verder: ,,Mijn behan-
delingsperiode heb ik ge-
bruikt om te werken aan
mijn kunst. Omdat ik rug-
gensteun nodig had wilde ik
mijn werk aan iemand laten
zien en vragen: ‘Wat vind je
er van?’ Daarvoor ben ik op
zoek gegaan naar een galerie
in Miami en ben bij Art Fu-
sion terechtgekomen. Zij wa-
ren heel enthousiast en stel-
den meteen voor mijn werk
te exposeren. Momenteel
staan nog zeven stukken in
Miami. Op Curaçao heb ik in
december 2009 een expositie

gehouden in Landhuis Groot
Kwartier. Nog met een pruik
op heb ik de expositie inge-
richt. Ik had daar geen moei-
te mee: ik vond mezelf heel
mooi met die pruik. Mijn
laatste collectie heet ‘Little Se-
cret’, omdat mijn modellen
onder andere lokale vrouwen
zijn, die ik in het dagelijks le-
ven tegenkom. In feite willen
zij wel sensueel voor mij po-
seren, maar hun identiteit
niet bloot geven. Daarom te-
ken ik hun gezichten niet. Ik
maak eerst een fotoreportage
waarmee ik aan de slag ga.
Echt poseren voor een schil-
derij is voor de dames niet te
doen. Ik teken figuratief, dus

dat neemt veel tijd. Ik ben ze-
ker 40 uur bezig per schilde-
rij. Ook voor de foto’s is een
markt. Van de originele foto
maak ik tegenwoordig regel-
matig een afdruk op alumini-
um. De lichtval op het gebor-
stelde aluminium geeft de
foto een zacht en speels ef-
fect. Daarbij maak ik ook
graag gebruik van een speci-
aal symbool: ‘Ssst’. Voluit:
‘Little Secret’. Ik signeer al-
leen met mijn voornaam.
Het staat voor kracht en heeft
toch iets uitdagends. Nu ge-
zond en zes jaar later, is schil-
deren nog steeds therapie
voor mij. Ik wil dit hele ge-
beuren uit de taboesfeer ha-
len: zowel borstkanker als de
blote borst. Mijn ‘sensual art’
wordt niet zomaar door ie-
dereen geaccepteerd. Ik ben
al een paar keer gewaar-
schuwd door Facebook. Maar
een foto plaatsen van een ont-
hoofd iemand mag dan weer
wel. Ik hoop de kans te krij-
gen, om met een stuk mee te
doen aan een expositie in
Landhuis Bloemhof, in het
kader van ‘Taboe’. Dan is de
cirkel rond. Dáár ben ik be-
gonnen met mijn therapie en
ook met mijn carrière. Ik
durf te zeggen dat mijn hob-
by is uitgegroeid tot mijn car-
rière. Ik heb reeds in Barcelo-
na, Miami en Sitges (Spanje)
geëxposeerd, evenals in Am-
sterdam op het museum-
plein. In Sitges, waar wij twee
jaar hebben gewoond, had ik
een eigen galerie. Na wat om-
zwervingen zijn mijn man en
ik nu weer sinds twee maan-
den terug op Curaçao om
hier weer voor de komende
tijd te blijven, want Curaçao
voelt voor ons toch als thuis-
komen. Mijn ambitie is zeer
zeker om door te gaan waar
ik mee bezig ben: exposities

houden en kunststukken ver-
kopen, evenals foto’s. Mijn
grote probleem is dat voor be-
paalde groepen het onder-
werp te bloot en te sexy is.
Soms confronteren de schil-
derijen meer dan de foto’s. Ik
ben absoluut niet bezig om
de Playboy te imiteren, maar
wil juist graag op een smaak-
volle wijze de sensuele kant
van de vrouw laten zien; dat
zij trots mag zijn op wat ze
bezit en dat iedere vrouw
mooi is. Ikzelf ben opgevoed
in een zekere vrijheid,
waardoor ik dit kan doen. Ik
voel me dan ook vrij om dit te
doen. Wat mij betreft is de
vrouw een van de mooiste en
krachtigste wezens van de
natuur. Een vrouw, gezien
door het oog van een vrouw.
Aan de Antoni van Leeuwen-
hoekkliniek heb ik een doek
geschonken om het kanker-
fonds, waarmee onderzoek
wordt gefinancierd, te onder-
steunen. Deze fundraising
werd gehouden door de Ho-
gere Hotelschool in Den
Haag, met als veilingmeester
iemand van het veilinghuis
Christie’s. Momenteel hangt
er een stuk van mij in Land-
huis Grootkwartier in het
kantoor van Trustmoore,
eveneens gedoneerd door
mij, in het kader van de Ride
for the Roses, als steun voor
de strijd tegen kanker. Tot
slot mijn advies aan mensen
die in een dergelijke situatie
zitten als ik heb gezeten: zoek
afleiding, zoek een doel. Dat
helpt je er doorheen te ko-
men. Met de afleiding kan
een mens zijn gemoedstoe-
stand beïnvloeden. Het kan
ook goed aflopen.” 

Voor meer informatie: 
monique.littlesecret@icloud.
com of telefoon 5225182.

In het kader van ‘oktobermaand,

borstkankermaand’ wil Monique van

Doorn (1963) graag haar verhaal kwijt.

Twee taboes wil zij doorbreken:

borstkanker en sensualiteit. Over

beiden wordt nauwelijks gesproken, en

als erover gesproken wordt het liefst op

fluistertoon en vaak negatief. Graag

vertelt zij haar verhaal en hoe voor haar

beiden met elkaar verstrengeld zijn. 

Door Agnes van BergenEen foto op aluminium. Een van Van Doorns eerste werken in houtskool en krijt.

‘Art is my Therapy’

Een van de vrouwen getekend met
houtskool en krijt.

Ssst. Getekend.  
De vrouwen willen sensueel poseren, maar hun
identiteit niet bloot geven. Daarom geen gezichten.

Sterke, stoere vrouwen, die niet bang zijn voor hun sensualiteit, oefenen een hevige aantrekkingskracht op de
kunstenares uit. 

Kunstenares Monique van Doorn. FOTO AGNES VAN BERGEN

Nageschilderd van een foto.
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Nog niet helemaal af. Een zelfportret?


