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‘Binnen - Buiten’

Reacties van lezers:

‘In eerste instantie lijkt het te gaan over persoonlijke ervaringen, maar 
in het lezen denk je ‘Hoe is dat voor mij? Wat vind ik er zelf van, vind ik 
dat ook?’ Bij sommige onderwerpen heb ik nog nooit zo stil gestaan. Ik 
denk erover na en leg het boek weg. Het houdt me bezig en als ik een 
stukje tekst opnieuw lees denk ik er weer iets anders van, dan zie ik het 
helemaal niet als iets persoonlijks maar als een thema dat in ieders leven 
speelt. Het is dus geen boekje wat je makkelijk even uit leest, ook al lijkt 
dat in eerste instantie wel zo, want het ziet er aantrekkelijk uit. Klein, met 
teksten in een bijzondere vorm en mooie beelden, maar wat erin staat is 
niet klein…’

‘Het zijn 29 korte teksten en evenzoveel prachtige beelden, maar ik ben 
er nog niet mee klaar. Je kijkt en je kijkt opnieuw, je leest en je leest op-
nieuw, je denkt en je denkt opnieuw. Het ligt op mijn nachtkastje, dat vind 
ik een mooie plek...’
 
‘Ik heb genoten van dit boek. De duidelijke beeldtaal / kleur in combina-
tie met de bijzondere teksten geven me weer stof om over na te denken 
en ermee te gaan werken. Het is voeding voor de innerlijke ziel…’

‘Het is een schitterend boek. De teksten zijn raak en de foto’s bijzonder 
met volop beweging en dynamiek...’

‘Het is een eigenaardig boek omdat je het steeds weer opnieuw kunt 
lezen en het je steeds weer opnieuw in beweging blijft zetten. Heel bijzon-
der!...’

‘Ik heb het boekje ‘Binnen - Buiten’ eergisteren besteld en gisteren ontvan-
gen. (de inhoud valt me een beetje tegen, maar dat terzijde) Vandaag 
wilde ik het bedrag overmaken, maar ik kan op de rekening nergens het 
rekeningnummer vinden en ik heb toch echt goed gekeken…’

‘Dit prachtige cadeauboekje is niet iets wat je aan iedereen zomaar 
geeft. Ik kocht twee boekjes en gaf een exemplaar aan mijn collega psy-
choloog. Zij is er, net zoals ik, heel erg blij mee….’

‘Wat fijn dat het thema diversiteit vanuit zoveel kanten subtiel aan de orde 
wordt gebracht. Op een hele ander wijze dan in ‘Voorbij de kaders’. Dat 
op zich is ook een uiting van diversiteit!...’

Reacties



• actie • bewust zijn • betrokkenheid • bundeling

‘Op de één of andere manier raakt het diepere lagen. Om de inhoud van 
de tekst te doorgronden in de kern moet je meerdere keren lezen. Dat 
vind ik persoonlijk een boeiend proces en ook knap gedaan. De beelden 
zijn heel pakkend. Ik denk wel dat dit maar voor een heel smal publiek 
toegankelijk is, de meeste mensen willen denk ik een boek dat je lekker 
makkelijk leest en waar je direct iets van kunt vinden. Dat is bij dit boek 
een beetje lastig om er iets over te vinden, je vindt er namelijk telkens iets 
anders in…’

‘Heb ‘Binnen – Buiten’ inmiddels uit en ervan genoten. Zowel van de beel-
den als van de tekst.
Hoewel ik niet van Indische komaf ben, maar al ruim dertig jaar in oost-
west centra heb gewerkt met mijn praktijk Tara, voelt het verhaal als heel 
dichtbij...’

‘Eigenlijk is het een verhaal in een verhaal. En de beelden vertellen ook 
een verhaal. Hoe zou dit zijn als expositie, gecombineerd met een perfor-
mance? Daar ben ik nieuwsgierig naar...’ 

‘Complimenten voor de prachtige foto’s, tekstvormen en bovenal ‘het 
verhaal’. Ik zal het nog enkele malen lezen om het nog meer tot me door 
te laten dringen, maar de thema’s en de manier van dingen beleven / 
ervaren maakten dat ik langer bij het begrip ‘zielsverwanten’ stilstond. Er 
zit zoveel stof tot overdenken in dat ik er nog bladzijden aan zou kunnen 
wijden. Het heeft mij zowel voor het werk als persoonlijk inspiratie gege-
ven, waarvoor mijn oprechte hartelijke dank.…’
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