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Hélène Jansen van Bavel noemt zichzelf 
“medewerkster” bij het ontstaan van haar 
kunstwerken. Meditatie, een open staan voor 
“wat komen wil” en concentratie zijn voor haar 
onlosmakelijk verbonden met schilderen. Het 
werken aan een schilderij is een verrassende 
weg. Door steeds weer de kleuren te veran-
deren komen ze uiteindelijk doorleefd op 
het doek. De kleurvlakken zijn vol nuances, 
warmte, gevoel en vitaliteit. Ze creëert van 
binnenuit en is steeds verwonderd hoe “uit 
het niets” een leven in kleuren kan ontstaan. 
Het is een voortdurend proces in nuanceren, 
intensiveren, wegschilderen en weer opnieuw 
stemming schilderen. De vele lagen van kleu-
ren laten haar werk gloeien.
Vooral de gebaren en stemmingen tussen 
mensen trekken haar aandacht. Zo ontston-
den zowel uit haar reizen als door haar studie 
in vele oude culturen, doorleefde beelden van 
mensen uit bijvoorbeeld Guatamala, India, 
Kenia of “gewoon” van de straat. De schil-
derijen van Hélène zijn warm als brandend 
zonlicht én mild; energierijk als bij een feest 
én in een stiltemoment gevangen; getekend 
door oude klederdracht én intens levendig. 
Het doet er niet toe uit welke culturen de 
figuren zijn gestapt. Zij vertellen hun ver-
haal die gaan over menselijke waarden en 
waardigheid zoals vriendelijkheid, aandacht, 
trouw en schoonheid. Hélène tracht in haar 
werken het mystieke te koppelen aan zuivere 
schilderkunst.
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Dankend de penselen, 

water, kleuren en vreugde,

Dat zij samen wilden komen 

In een scheppende hand.
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Het gaat allemaal om bewustzijn
 

Hélène Jansen-van Bavel woont sinds het voorjaar 2008 in 
Zutphen. Als kunstenaar verhuis je niet alleen je spullen, 
maar, zoals ze zelf zegt, ook de wezens om je heen die je hel-
pen in je kunstzinnige werk; de natuurwezens, de spirits, 
de oude indiaan en ook Rilke, de schrijver, die ze als ener-
gieën om zich heen waar kan nemen als zij aan het werk is.  
Bewustzijn loopt als een rode draad door ons gesprek. Voor Hélène 
als kunstenares en als begeleider van anderen in hun kunstzinnig 
proces gaat het vooral om tot bewustzijn te komen. 

Ach, die natuurwezens, ze hechtten zich liever daar bij het vorige 
huis, midden in het groen, aan die oude boom dan hier midden in 
de ‘nieuwbouw’ van de Weerdslag. Maar ze zijn meeverhuisd en ze 
worden weer aangesproken: wees erbij, ik ben hier, ik ga weer aan 
het werk en heb jullie hulp nodig! Het is niet waar dat ‘ik’ schilder. 
Natuurlijk, door mij stroomt het heen. Instrument? Nee, niet in de 
zin van gechanneld worden. Ik word niet gebruikt, ík ben degene 
die gebruikt, het gaat door míjn bewustzijn heen. Ik kies wat ik 
gebruik en wat niet. Ik heb de vrijheid te gebruiken wat er is, op 
mijn manier, in mijn eigen stijl, met mijn eigen handschrift. Dat is, 
wat ik in mijn werken met mensen belangrijk vind: het vrij maken, 
de authenticiteit aan het daglicht laten komen, het wezen van díe 
mens. Zo wil ik dat elk mens, dat schilderen daarvoor gebruikt, 
schildert. Niet vergelijkend met anderen, niet metend. Nee, jíj, 
met jóuw vrijheid doet iets met iets! Hoe slordig, onhandig, fel, 
hard, zacht, maakt niet uit. Van lieverlee ontstaan dan jóuw kleu-
ren, jóuw gebaren en een eigen ordening wordt geschapen. Zo 
opgaand in het schilderen ontstaat een werkelijkheid waarin op-
eens alles één wordt. Er is geen beperking van lijst, afmeting van 
doek, binnen of buiten. Het schilderen wordt buitenmaats… 
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Verruimen van de vrijheid
Hélène werkt in haar prachtige lichte atelier aan een nieuw werk 
met veel goud, zilver, oker, oranje en gele kleuren. Een doek dat 
straks, als het klaar is, wordt toegevoegd aan een inmiddels zeer 
uitgebreide collectie die op vele exposities door heel Nederland 
heen te zien is geweest. Op haar eigen website kun je haar werk 
bekijken en krijg je er een mooi beeld van. Ook kun je, op af-
spraak, bij haar gaan kijken. Maar naast het zelf schilderen, is 
voor haar minstens zo belangrijk het schilderen met (groepen) 
mensen. Het verruimen van de vrijheid in mensen is wel haar le-
vensmissie te noemen.

Ik neem niemand meer aan die alleen maar wil komen schilde-
ren. Voor mij is het schilderen puur verbonden aan bewustzijn. 
De groepen ontwikkelen zich tegelijkertijd in het schilderen én 
verdiepen hun bewustzijn en kennis. Eens had ik een oudere man, 
een fotograaf, in een groep zitten die ik hoorde zeggen “ik kom 
niet meer, je hebt mijn hele leven op z’n kop gezet”. Twee maan-
den later stond hij met een bloemetje voor de deur. Mocht hij 
alsjeblieft terugkomen? Hij was niet meer zichzelf, het ingezette 
proces bleek onomkeerbaar. Hij wist niet precies wát er gebeurde, 
maar hij wilde erbij zijn. Hij heeft vijf jaar bij mij gewerkt. Het was 
omzetten en omzetten. Bij het schilderen vraag je je steeds af: 
wat doet het met je? Dat is de vraag die ik steeds stel. Ik licht er 
soms een stukje uit en kijk daar naar met de ander: wat kun je 
ernaast zetten? Dat stukje, hoe verhoudt dit zich tot het gehele 
schilderij?

We gaan steeds een stapje verder. Het is niet therapeutisch wer-
ken. Het kan mij niets schelen hoe oud iemand is, wat hij heeft 
meegemaakt, wie waar allemaal de schuld aan heeft. Ik ken al die 
verhalen en processen wel. We beginnen en gaan gewoon steeds 
een laagje dieper, of, mag je ook zeggen, steeds een laagje eraf 
en ondertussen wordt dat wat klein en soms diep aanwezig is 
steeds zichtbaarder en steeds groter.

Op mijn éénentwintigste las ik ‘Hoe verkrijgt men bewustzijn op 
hogere gebieden’ van Rudolf Steiner. Het was levensvoedend en 
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levensbepalend voor mij. Ik was verkocht en wist ‘ik kan weer 
verder’. Ik deed academie De Wervel voor antroposofisch kunst-
zinnig therapeut en werkte ook jarenlang binnen de antroposofie. 
Wat mij daar steeds meer op is gaan vallen is dat de waarneming 
er voorop staat en ook eigenlijk als de enige en belangrijkste ma-
nier wordt gezien om tot kunstzinnigheid te komen.

Ik zie dat steeds meer mensen echter komen vanuit wat ik het 
schouwen noem. Ze weten niet waar ze zijn of wat ze willen, hoe of 
wat, helemaal níet… In dit schouwen ligt een héél rijk gebied, als 
er maar iemand naast gaat staan die meekijkt, meevoelt. Iemand 
die puur schouwt, kan alles mee gaan nemen in zijn schilderwerk, 
het gaat alle kanten op en na enkele keren zie ik dan toch ineens 
een soort rode draad. Het schilderen helpt dan om gerichter te 
worden, om een koers te gaan bepalen. Niet míjn koers, maar 
wat mensen noemen een eigen stijl. Bij mensen die komen vanuit 
het schouwen gaat dat gemakkelijker dan met mensen die komen 
vanuit concepten: zó, binnen die kaders, hoor je te werken. Mensen 
die schouwen hebben minder de neiging zichzelf in te perken. We 
werken zo samen. We spreken met penselen en er komt bewustzijn 
voor wie je werkelijk bent. Het is een enorme verwijding, 
verruiming om niet alleen vanuit de waarneming te werken. 
Mensen kunnen heel andersom groeien: kennis vernemen via die 
kleuren en via de vormen en zo komen tot kijken en waarnemen.  
‘Verlies je, verlies je nogmaals’. Het ontdekken van spiritualiteit 
is een gebied waar we helemaal niets in moeten ontwikkelen: 
we moeten het doen, verkennen, aanvaarden. Harde kleuren? 
Waarom niet? Een pioenroos is ook  geen vergeet-mij-nietje. Als 
een pioenroos uitkomt is het baf, dan komt hij hélemaal uit. Er zijn 
ook mensen die zo schilderen. Dan kan ik niet zeggen: “we moeten 
wat meer vormgevend gaan werken”. Nee, ik werk met wat ik zie. 
Je bent een chaotisch iemand? Dan werk ik met deze chaos, dat is 
fantastisch, wat een mogelijkheden biedt dat allemaal! Ik  laat de 
mensen zijn. Vervolgens zet ik aan wat mensen inzetten, ik vraag 
als het ware aan ze om het aan te dikken, het te vergroten, het 
ruimer te maken. Dán ontstaat opeens inzicht en kennis. Mensen 
ontdekken wat ze wel en niet prettig vinden waarom ze dingen 
doen zoals ze ze doen. Dan kan iemand die steeds meer en steeds 
heftiger rood gebruikt ineens op tafel stompen en zeggen: “ik mag 
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ook nóóit zijn wie ik ben!”. Deze vrouw kon beter gaan beeldhouwen. 
Zij had meer weerstand nodig. Zo kon zij zich uiteenzetten met 
haar overtuigingen. Zó werken schept nieuw weten, weten dat je 
in het werken met de handen onmiddellijk tegenkomt. Jaap van 
der Wal zei ooit tegen mij: “Ik ben een wetenschapper, als ik het 
niet weet pak ik een boek, jij bent een wetenschepper; jij begint 
in je ‘boek’ (je schilderij) en aan het eind van de sessie is het 
klaar. Prachtig beeld.

Het vermogen tot verlies 

Het schilderij midden in het atelier heeft naast alle warme tinten 
een klein blauw hoekje. We kijken ernaar. “Ja, iets sparen is bang 
zijn voor verlies. Iets wat vertrouwd is hou je vast maar opeens 
zie je dat het het geheel geen goed doet. Dat lastige hoekje moet 
je betrekken in het geheel. Dat is het meest creatieve deel van 
het schilderij, dat lastige hoekje, het zet de rest in beweging. Het 
vormt een polariteit met de rest. Op het moment dat ik leven in 
mijn schilderijen wil, kies ik voor polariteiten. Tegelijkertijd kan 
dat schilderij ook harmonie uitstralen. Mensen denken dat in har-
monie geen polariteiten zijn, maar de polariteiten zijn juist nodig 
voor de harmonie!

Door de polariteiten zijn wij één. Het zijn de twee kanten die sa-
men een geheel vormen. In de kunst gaat het om het vermogen 
te kunnen verliezen; je gebruikt iets en laat het weer los. Je kunt 
iets een hele tijd nodig hebben en dan komt de dag dat je ziet dat 
je het los moet en kunt gaan laten. Kinderen kunnen dat gemak-
kelijk. Iets dat het ene moment nog wordt gekoesterd, ligt een 
moment later in een hoek geslingerd. Voor mij ziet het er nu zo 
uit.

Tóch zie ik, als ik naar dit werk kijk, weer mensfiguren. Het los-
laten van het figuratieve is een stap. Het zit in mijn systeem om 
er tóch altijd mensen in te zien en ook om weer bepaalde kleuren 
te gebruiken. De schilder Turner, tevens professor in perspectief, 
zegt over zichzelf: slordigheid is mijn grootste kracht. Dat is een 
tegenstelling en tegelijk de erkenning van zijn diepste wezen. Mijn 
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grootste kracht is om wanneer er vormen zijn of samenballingen, 
ze te bevrijden. Los te maken.”

Doe je werk met liefde
Het eigenlijke zijn ís bewust. In mijn lessen wordt voortdurend 
over bewustzijn gesproken, het is dé weg die we allemaal gaan, dé 
weg om steeds bewuster te zijn. Mijn schildermiddagen heten dan 
ook open bewustzijnsmiddagen. Maar natuurlijk niet alleen daar 
zijn we met bewustzijn en kunstzinnigheid bezig. Zoals Steiner al 
zei op het Münchenercongres: geen enkel proces kan zich meer 
afspelen zonder het kunstzinnige. Hij heeft daar niet mee bedoeld 
dat we nu allemaal moeten gaan schilderen! Zo is het vaak opge-
vat. Nee, we moeten gaan leven, aanwezig zijn, zoals de kunste-
naar. Dat brengt ons naar dat punt waar het om gaat: doe je werk 
met liefde, doe je werk met vreugde. Als je dat niet doet, neem 
dan onmiddellijk een ander baantje! Bewustzijn is liefde en liefde 
is bewustzijn. Dat is één en hetzelfde; ontdekken wie je werkelijk 
bent. Dat is ook eerlijkheid. En eerlijkheid laat je dan ook zien dat 
vreugde en verdriet bij elkaar horen. In de vreugde kan het ver-
driet tevoorschijn komen.

Er kan gemakkelijk een omslag plaatsvinden. Als je helemaal in de 
vreugde bent, komt het verdriet vanzelf. Het gaat er dan om ook 
dáár helemaal in aanwezig te blijven. De vreugde komt vanzelf 
weer terug! Het wordt een ademen. We leven blijkbaar in een cir-
kel. Hoe meer licht je creëert, hoe meer de tegenkleur zichtbaar 
wordt. Als je lang in een kleur bent, dringt de tegenkleur zich 
vanzelf op. Als je in oranje bent, ga je de nakleur van blauw be-
leven. Binnen de ziel gebeurt hetzelfde. Als je lang in de vreugde 
bent, gaat zich het verdriet in je manifesteren. Je ervaart het en 
aanvaart het. Dan kan de mens in het verdriet kwetsbaar en mooi 
worden en de vreugde komt weer tevoorschijn!

Er is zoveel kunst, er zijn zoveel prachtige dingen gemaakt. Die 
kunst, ach, ik geloof dat het eigenlijk om de menselijke processen 
gaat. Ik zou niet zonder de mensen kunnen schilderen. Natuurlijk, 
ik heb tijd nodig  om alleen te zijn, maar ik zou niet zonder men-
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sen kunnen schilderen. Als ik alleen zou schilderen, dan werden 
dat visioenen. Voor mij is het noodzakelijk onder de mensen te 
zijn en zo mijn bewustzijnsweg te kunnen gaan aan de ontmoetin-
gen en uiteenzettingen met mensen.

Nina Kandinsky
Ik ben door Hans Hermann opgeleid. Dat was vrijheid en chaos, 
maar ik heb verschrikkelijk veel van deze man geleerd. Ik ging 
de zelfde weg met hem die ik nu zelf met mensen ga. Hij kwam 
tijdens de lessen en kort voor zijn sterven met papieren aan en 
gaf me de opdracht er iets mee te doen. Het bleken allerlei pa-
pieren, tekstfragmenten, aantekeningen, dagboeknotities van 
Wassily Kandinsky te zijn, die hij nog had gekend. Ook ik heb 
ze vervolgens min of meer ongezien in een la gelegd. Tot zeven 
jaar geleden, toen een historicus en schrijver L. van den Berg bij 
mij langskwam en ik hem dit verhaal vertelde. “Wij gaan samen 
een boek schrijven” was zijn conclusie. Nu, zeven jaar later, is 
het boek klaar. Binnenkort komt het uit: een prachtig uitgegeven 
kunstboek met bronnen die nooit aan het licht zijn gekomen. Aan 
het eind van onze samenwerking lag de vraag op tafel, opge-
worpen door de stukken waar we ons doorheen hadden gewor-
steld: was Kandinski een kunstenaar of een bewustzijnsleraar? 
Het paste helemaal in mijn straatje! Kandinski mediteerde met 
zijn studenten. Je moest meester worden over de bewustzijnspro-
cessen om een kunstenaar te kunnen worden. Dat was de sleutel! 
We hebben alle oefeningen uitgepluisd die hij beschreef en de 
oefeningen een jaar lang uitgeprobeerd met leerlingen. Hij had 
die oefeningen óók gedaan met zijn studenten. Wij deden ze om 
uit te zoeken wat hij ermee wilde. De bewustzijnsweg hebben 
wij vervolgens uitgeschreven. Het zijn oefeningen die ieder mens 
kan gebruiken om zijn bewustzijnsweg te volgen. Het is onge-
looflijk actueel en onbegrijpelijk dat het bewuste Zijn en kunst-
zinnig handelen nog niet in een relatie gebracht kan worden. 
 
 
Auteur: Onno van Lith �00�
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Als de kleuren uit mijn hand gaan lopen, 
vallen ze in mijn bewustzijn.  
Is er geen filosofie,  
hoef ik niets te vergelijken,  
niet te  reizen naar.  
Ik schouw.
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Ben ik binnen, ben ik buiten,

Schijnbaar ver, maar o zo dichtbij,

Het is de liefde die me leidt,

Kleuren gaan door alle grenzen heen.

Ik ben EEN.
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“Praat gewoon tegen me, zeiden de kleuren,

Jouw ogen zijn mijn landschap.

Landschap van mijn hart”.
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Zijn in de kleuren is geen verdienste,

Geen vermogen, geen geven of nemen,

Geen waarom of daarom, 

Geen maken.

Je komt gewoon uit de verf.
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Er is geen LEREN schilderen,

Er is schilderen:

Terugkomen in je werkelijke natuur.
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De taal 

van de kleuren

Aanwezig 

in totale eerlijkheid

De grootste vijand

van bewustwording

in de kunst:

Kleur bekennen

en integreren.        
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Schilderen vraagt ALLES van je.

Geef jezelf en je komt steeds dichter bij jezelf.
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Daan was ont-daan,

Zijn moeder Yvonne is in het licht opgegaan,

En het bezoek zei ook nog,

Dat nu het schilderij er hing,

Zijn huis rustiger was geworden.

Er zitten stofjes van haar kleding in.
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Rood van diepdonkere kersen,

Maar helderder dan oud-rose,

Schilderde er zwart onder,

Want rood is er om werkelijk rood te zijn.
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De schilderijen hebben een lange reis overleefd,

De energie van de kleuren zelf bracht hen naar mij terug,

Het zo geduldige wit, het openende turqoise, de zekerheid van groen,

Zuivere kracht van kleurrijke liefdes.

Made in Holland stond er op hun kist.
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Metamorfoseren
Een kleur is onschuldig
omringd door een veld van mogelijkheden.
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“Waar kleuren elkaar gaan kruisen... daar... daar... ontstaat het toe-val”.
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Goed gemutst
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Licht is de beëindiging
van een proces dat in duisternis begon.

Duisternis gaat stervend over in licht
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Je bént het al wat je zoekt,

Een kleurrijke natuur kleedt zichzelf en vindt haar vorm

De brug van lucht, licht, water en warmte: de regenboog.
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Waarom zoek je een eikel,

Als je een kleurrijke parel in je handen hebt?
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Verf of kleuren? 

Schaf de kleur 

niet aan, 

want het is 

als goud in je hand.
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De bron 

in ons,

Kent waardering voor 

de eenvoudigste 

ervaringen.
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Zie ik blauw
dan ben ik blauwigheid,
het blauwe leven zelf,
moeiteloos blauw Zijn. 

( of idem met elke andere kleur) 
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Ze was � jaar en won de kleurwedstrijd, 

Omdat ze het groene gras rood 

en de lucht groen had gekleurd. 

Hoezo vreemd?
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Kleuren kunnen je niet geven wat ze weten,

Maar wie ze zijn.

Symfonie van leven.
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Het was tijdens een tentoonstelling,

Een man kwam naar me toe.

Met de hand op zijn hart en betraande ogen

Kwam woord voor woord: De schilderijen

”Ze zijn als bomen, die kunnen ademhalen”. 
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Kunst: 

het spelen 

van iemand 

met niemand.
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Schilderen is peuteren 

aan de werkelijkheid,

Je grijpt 

en be-grijpt het niet.

Maar ont-grijpen, 

los laten, 

komen laten,

En het onbekende 

komt naar je toe.



��



��



��



��

Paarse inkeer en 

zonovergoten geel

Als ze me maar zien 

Dan word ik geboren

 in de zon.
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Het dauwdruppelt 

kleuren,

Expansie in het licht,

Wéér opgestaan 

uit het duister 

en geboren.
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In het stille oog van de storm aan kleuren,
in die stille onbewogenheid

is het hart aktief in vrijheid.
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Inhoudsopgave

Het gaat allemaal om bewustzijn �

Titel schilderij Afmetingen id nummer

Landschap �0x100 cm �00�-01 11
Herfstvlinder �0x100 cm �00�-1� 1�
Vlinderleven 1�0x�0 cm �00�-0� 1�
Vlinder � �0x�0 cm �00�-1� 1�
nachtvlinder �0x�0 cm �00�-0� 1�
Dagvlinder �0x�0 cm �00�-10 1�
Landschap �0x100 cm �00�-01 1�
Dame met twee dames �0x100 cm �00�-0� 1�
Bloemen �0x1�0 cm �00�-0� 1�
Open zijn �0x100 cm �00�-0� �0
Bezoek �0x100 cm �00�-0� �1
Phoenix �0x100 cm �00�-�� ��
Overwinning �0x100 cm �00�-1� ��
Met een roos �0x100 cm �00�-1� ��
Watervrouw �0x100 cm �00�-�1 ��
Daan Mooren �0x100 cm �00�-1� ��
In verwondering �0x100 cm �00�-�� ��
Ontmoeting �0x100 cm �00�-0� ��
Go with the flow 1 �0x100 cm �00�-1� ��
Meedragen �0x1�0 cm �001-�� �0
Wie ben jij? �0x1�0 cm �00�-0� �1
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Onderonsje �0x1�0 cm �00�-1� ��
De wachter ��x�0 cm �00�-�� ��
Uitzicht �0x�0 cm �001-1� ��
Toen het avond werd �0x100 cm �00�-1� ��
Kom maar mee �0x100 cm �00�-01 ��
Go with the flow � �0x100 cm �00�-1� ��
Pallas Athena �0x�0 cm �00�-01 ��
Japanse �0x�0 cm �00�-1� ��
Meegaan �0x�0 cm �00�-0� �0
Geleid �0x100 cm �00�-0� �1
Uit de regenboog �0x1�0 cm �00�-�� ��
Derwisj �0x1�0 cm �00�-�� ��
Goed gemutst �0x�0 cm �00�-�� ��
Na praten �0x�0 cm �00�-1� ��
En nu….? �0x1�0 cm �00�-�� ��
Meedragen 1��x�� cm �00�-0� ��
Kerstengel �0x100 cm �00�-0� ��
De droom �0x�0 cm �00�-�� ��
Als je aan land spoelt �0x1�0 cm �00�-11 �0
Sprong �0x�0 cm �001-1� �1
Vertellen �0x�0 cm �00�-0� ��
Herkenning �0x�0 cm �00�-0� ��
Mededogen �0x�0 cm �00�-0� ��
Optocht �0x�0 cm �00�-�0 ��
Even meekijken �0x�0 cm �00�-01 ��
Midden mens �0x�0 cm �00�-�0 ��
In de wolken �0x�0 cm �00�-�� ��
De muze 1��x�� cm �00�-1� ��
Je brengt de zon mee 1��x�� cm �00�-0� �0
Troosten �0x�0 cm �00�-�� �1
Bericht �0x1�0 cm �00�-�� ��
Boek der wijsheid 1��x�� cm �00�-10 ��
Ontmoeten 1��x�� cm �00�-0� ��
Ontdekken �0x�0 cm �00�-�� ��
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De duif �0x�0 cm �00�-�� ��
De vraag 1��x�0 cm �00�-�1 ��
Dansend 1��x�� cm �00�-10 ��
Aan de andere kant van de spiegel �0x�0 cm �00�-1� ��
Aan zee � �0x�0 cm �00�-0� �0
Kalebas �0x100 cm �00�-�� �1
Sta op en schitter 1��x�0 cm �00�-1� ��
Prima Vera 1��x�� cm �00�-�1 ��
The secret of the moment 1��x�� cm �00�-0� ��
Het gouden koord 1��x�� cm �00�-�� ��
Verbonden 1��x�� cm �00�-0� ��
In de woestijn 1��x�0 cm �00�-1� ��
De zonneboot �0x100 cm �00�-0� ��
Leven van de oceaan 1�0x�0 cm �00�-11 ��
Zonnig gezicht �0x�0 cm �00�-�� �0
Lotte 1�0x�0 cm �00�-�� �1
Ruimte 1��x�� cm �00�-1� ��
Een -zijn 1��x�0 cm �001-�1 ��
In het voorbij gaan �0x1�0 cm �001-0� ��
Zonstraling  (middag) �0x�0 cm �001-�� ��
Zon �0x�0 cm �00�-�� ��
De morgenstond �0x�0 cm �001-0� ��
Van Hart tot hart �0x�0 cm �000-1� ��
Bekijks �0x�0 cm �00�-�� ��
En passant �0x�0 cm �000-0� �0
Isis, Maria, Sophia �0x100 cm �000-0� �1
Voorlezen �0x100 cm �001-�� ��
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