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Inl
eid

ing
Als je naar mijn werk kijkt, kijk je naar mijn ervaringen 
van het voorbije jaar.
Het gaat over het kwetsbare van het leven, over ziek zijn. 
Hoe ik dit aanvoel, ervaar en verwerk. 
Het besef niet alleen een lichaam te hebben, 
maar vooral een lichaam te zijn dat geleefd wordt.

Ziek zijn relativeert al het menselijke gedoe 
en schept een verbondenheid. Ziek ben je niet alleen. 
Je bent het met je hele omgeving, dichtbij of veraf. 
Er ontstaat een vanzelfsprekende focus 
op de essentie van het bestaan. 
Het onbewuste proces dat bewust wordt.

De fragiliteit van de dunne papierklei en het porselein 
in mijn werk zijn verweven met de gevoeligheid van elk individu. 
Het gebruik van mijn zelf samengestelde glazuren 
tonen sporen van aangetaste cellen 
waardoor mijn sculpturen pijnlijk kwetsbaar aanvoelen. 
De kleuren wit, groen en rood tonen een contrast tussen 
het ziek zijn enerzijds en het streven naar genezing anderzijds.
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Tegelijkertijd vergroot het mijn gevoel 
van verbondenheid met de natuur. 
Mijn sculpturen worden symbolen van pijnlijke lichamen. 
Ik wil benadrukken hoe wij een onderdeel zijn van de natuur 
en volgens diezelfde wetten groeien en functioneren. 
Niet tot de relatie met de dood, 
maar met de relatie tot “genezing”. 
Als je aan het genezen bent heb je vitaliteit nodig.

Het werk “Healing” toont ook 
het belang van de mensen rondom ons 
die een enorme steun zijn in het genezingsproces.

Naar mijn werk kijken is aftasten, 
aanraken van mijn ervaringen. 
Begrijpen is inzien, is vatten.

Diana Wynants
November 2014
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Inh
ou

ds
ta

fe
l 02  |   Inleiding

04  |   Inhoudstafel
06  |   Bloed, zweet en tranen
08  |   Verbouwereerd
10  |   Aanvaarden
12  |   Tweestrijd
14  |   Ontspoord
16  |   Lijdensweg
18  |   Sporen van pijn
20  |   Verwarring
22  |   Uitputting
24  |   Pijnscheuten
26  |   Healing
28  |   In balans
30  |   Aangetast
32  |   Aftakeling
34  |   Quarantaine
36  |   Ik en mezelf
38  |   Evenwicht
40  |   Afgebroken cellen
42  |   Deformatie
44  |   Flarden van pijn
46  |   Innerlijke strijd
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48  |   Skelet van pijn
50  |   Vive la vie
52  |   Geleefd worden
54  |   Transplantatie
56  |   Stress
58  |   Fragiel
60  |   Ontpoppen
62  |   Vitaliteit
64  |   The day after
66  |   Alles sal reg kom
69  |   Dankwoord
71  |   Colofon
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Bl
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 zw

ee
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n 
tra

ne
n

Vooral ’s nachts 
in bed 
ontdekten we 
dat er iets 
mis was door 
het abnormaal 
fel zweten. 
Dit doordat 
de bloedwaarden 
verstoord waren. 
De plaats waar 
we tranen 
lieten vloeien 
na het vernemen 
van de diagnose.
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Ve
rb

ou
we

re
er

d Door het 
vernemen 
van deze 
vreselijke ziekte 
stond de wereld 
even stil. 
Vooral door 
“het niet weten 
wat ons 
te wachten staat” 
raak je even 
de richting kwijt.
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Aa
nv

aa
rd

en

Je kan pas
aan een
genezingsproces
beginnen
als je
de ziekte
aanvaard hebt.
Wetend
wat je
te wachten
kan staan.
De dood
in de ogen
durven kijken
en klaar zijn
om de strijd
aan te gaan,
te vechten,
te overleven.
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Tw
ee

st
rijd

Ziek zijn 
doe je 
niet alleen, 
je bent het 
met je partner 
en zelfs met 
je hele omgeving. 
We vechten 
samen 
om de strijd 
te overwinnen.
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O
nt

sp
oo

rd

Je wordt 
als het ware 
op een sneltrein 
gezet, 
je weet niet 
waar naartoe, 
niet wanneer 
de trein 
zal stoppen. 
Af en toe 
loopt er iets mis 
en 
ontspoort 
de trein.
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Lij
de

ns
we

g
We 
bevinden ons 
op een lijdensweg, 
een open weg, 
waar genezing 
nog niet 
in zicht is.
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Sp
or

en
 v

an
 p

ijn

De hevige pijnen, 
mentaal en fysiek, 
laten duidelijk 
hun sporen na.
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Ve
rw

ar
rin

g
De situatie 
maakt je 
totaal verward, 
je bent 
jezelf 
niet meer.
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Ui
tp

ut
tin

g
De chemo 
put je uit, 
krachten zakken 
zichtbaar weg. 
De gelaatskleur, 
het gewicht, 
de haren...
Het vormt 
een vreemd, 
onherkenbaar 
beeld van je.
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Pi
jns

ch
eu

te
n

De injecties 
voor het losmaken 
van de stamcellen 
veroorzaken 
hevige pijnscheuten 
die plots 
uit het niets 
opduiken.
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He
ali

ng

Deze theelichtjes 
zijn een 
dankbetuiging 
aan alle mensen 
die ons steunden 
en een kaarsje 
brandden 
in onze 
moeilijke dagen, 
ze maken deel uit 
van het 
genezingsproces. 
De positieve 
krachten die ze 
ons bezorgen 
doen enorm deugd.
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In 
ba

lan
s

Het gewicht 
is heel belangrijk 
om op krachten 
te komen. 
De smaak 
die verdwijnt 
door de chemo, 
gaat gepaard 
met gewichtsverlies. 
Het op en neer 
gaan van 
het gewicht, 
wordt weergegeven 
in dit werk.
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Aa
ng

et
as

t

Cellen 
zijn aangetast, 
in een ver 
gevorderd 
stadium. 
De aantasting 
wordt 
weergegeven 
in de huid 
van de cocons 
door glanzende 
spikkels. 
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Af
ta

ke
lin

g
Je 
kijkt toe 
hoe 
het lichaam 
aftakelt, 
de pijn 
bekruipt je 
door de 
machteloosheid.
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Q
ua

ra
nt

ain
e Afgesloten van 

de buitenwereld 
lig je daar, 
eenzaam, 
uitgemergeld 
door de chemo. 
Het slechte 
maar ook 
het goede 
wordt afgebroken.
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Ik 
en

 m
ez

elf
Ja, 
op zulke 
momenten 
kom je 
jezelf tegen. 
De ziekte is hard, 
maar 
we moeten 
er tegen vechten 
en vooral positief 
vooruit denken. 
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Ev
en

wi
ch

t

Je moet 
voor jezelf 
zoeken naar 
evenwicht 
om het 
gehele proces 
te kunnen dragen.
Soms
voel je 
de wereld 
onder je voeten 
wegzakken 
en heb je 
elkaar nodig 
om weer 
verder te kunnen.
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Af
ge

br
ok

en
 c

ell
en

De cellen 
worden 
zodanig 
afgebroken 
dat de kleur 
uit je lichaam 
verdwijnt.
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De
fo

rm
at

ie

Je lichaam 
is gedeformeerd, 
zo erg 
dat mensen 
tranen in de ogen 
krijgen 
bij een weerzien. 
De ziekte 
maakt je 
van streek, 
waardoor het 
je humeur aantast. 
Heel normaal, 
want 
je kan niet 
zijn wie je bent.
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Fla
rd

en
 v

an
 p

ijn
Pijn 
van vermoeidheid, 
iedere dag 
opnieuw, 
hopend op 
verbetering. 
Verbetering is er, 
maar het gaat 
heel traag vooruit.
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Inn
er

lijk
e 

st
rijd

Het is 
vechten 
met je 
zwak lichaam 
tegen een 
vreselijke 
ziekte.
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Sk
ele

t v
an

 p
ijn

Hopend 
dat je 
de pijn 
snel 
achter je 
kan laten.
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Viv
e 

la 
vie Momenten 

van genieten, 
genieten van 
kleine dingen 
die ons 
gelukkig 
maken.
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G
ele

ef
d 

wo
rd

en
Het lichaam 
is 
in rust 
om 
te kunnen 
herstellen.
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Tra
ns

pl
an

ta
tie Stamcellen 

worden 
afgenomen
om later, 
na een week 
van 
zware chemo,
teruggeplaatst
te worden. 
Totaal uitgeput.

Healing | 54



St
re

ss
Het wachten 
op de 
resultaten 
veroorzaakt 
spanningen 
en stress.
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Fr
ag

iel
Een lichaam 
kan enorm 
veel aan, 
maar 
af en toe 
ben je broos 
en breekbaar 
en voelt 
een 
kleine tegenslag 
loodzwaar aan.
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O
nt

po
pp

en
Langzaam 
maar 
zeker 
komt 
je zelf-zijn 
terug.
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Vit
ali

te
it

De complimenten 
“dat je er 
goed uitziet” 
doen je stralen. 
Het terug 
gaan werken, 
je nuttig voelen, 
maken 
het herstel 
compleet.
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Th
e 

da
y 

af
te

r
De strijd
overwinnen
heeft
ons
dichter bij
elkaar
gebracht.
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Al
les

 s
al 

re
g 

ko
m

Een kleurrijk werk 
omdat alles 
goed zal komen. 
We leven
in het
nu,
van dag 
tot dag.
Pluk 
de dag.
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Da
nk

wo
or

d Dank aan dokter Koen Theunissen
voor de professionele en kordate begeleiding,
zodat we al snel met beide voeten
op de grond stonden
om het genezingsproces
op een positieve manier
aan te pakken.

Dank aan alle mensen 
die ons steunden
om de herstelperiode
draagbaar te maken.

En vooral dank aan Joke 
die me stimuleerde en steunde
om dit project te realiseren.
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Diana Wynants, Keramiste (°1964)
Master in de Beeldende Kunsten

“Een beetje droom in je hoofd,
een stukje klei in je handen, 

veel vreugde in je hart”



Het boek “Healing” is ook te koop !

De bestellingen kunnen gebeuren via spiraal@telenet.be.

Graag vooraf betalen op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE71 9730 6310 2069
BIC: ARSPBE22
Op naam van: 
Spiraal Keramiek, Oppelsenweg 28, B-3520 Zonhoven
Vermelding: jouw naam, adres, aantal boekjes en “Healing”.

Prijs (inclusief verpak- en portkosten tarieven 2016):
België en Nederland: € 16,94
Rest van Europa: € 25,29
Rest van de Wereld: € 33,29

Na ontvangst van jouw betaling wordt het boek verzonden
naar het door jou opgegeven adres.

De boeken zijn ook te koop bij Spiraal Keramiek te Zonhoven 
tegen de prijs van € 12,50.

Technische gegevens

Formaat: 21 x 21 cm
Omvang: 72 blz

Afwerking: spiraalgebonden
Papier: 200 gr Symbol Tatami 1.3 Ivoor

Omslag met flappen: geplastificeerd ‘soft touch’
Druk: drukkerij Peeters, Herent


