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DOOR MAXVAN DEN BOORN

Een panda op je kuit, het gezicht van opa op de
schouder of Romeinse tekens op de borst. Tattoos
ziin er in vele soorten. Maar wat is het verhaal
,iht.r dat lijfelijke kunstwerk? Lezers vertellen.

Het Hamt hmmr
bem#a[d rnf,et

"&m
wofur de wirad.
De manierwaarop ze in het leven
staat, is dan ookbewonderens-
waardigte noemen. Karin Buur-
sen (54)is al jaren ernstig ziek.Ze
heeft de ziel<tevan Crohn, kampt
met CIIP (een aandoening die
ervoor zorgt dat spieren en
zenuwen in hèt maag-en darmstel-
seluitvallen) en heeft ooknog
hevige nierproblemen. De Geleen-
se keek de dood al eens recht in de
ogen en lag vaker op ddoperatieta-
fel dan haar lief is. Zicht op
beterschap is er niet, haar fysieke
toestand zal in de nablje toekomst
steeds verder achteruitgaan.
Ondanks die tegenslag laat
Buur- sen zich nietuit hetveld
slaan. Integendeel. ,,Ik wil juist zo
positief mogel[jk blijven!",'zegt ze
opgetogen. ,,Aan nega.tief zijn heb
ik niets. Klagen over mijn ellende?
Ik probeer er vooral zo veel
mogelijk om te lachen! Ik ga verder
met min leven. Vandaar de tekst
die iktwee jaargeleden op mijn
rug liet tatoeëren: Deeper es deep
kinste neetuulle, loaÍ daor krank
zeen dichut leeueneet
uergalle!'
Het is niet de enige tattoo
die Buursen heeft. Op haar
bui\ een paar centimeter
naast het stomazakje datze
al zestienjaar draagt, staan
de woorden Sàit happerx
getatoeëerd. ,,Behoeft
weiniguitleg denk ik",
lacht z,e.,,Ik houd van een
beetje galgenhumor."
Door haar aandoeningen en
de daarbii behorende
beperkingen is Buursen een
groot deel van haar bewe-
gingswijheid verloren.,,Even
zomaar ergens naartoe ga.an is
gèen vanzelfsprekendheid voor
mij, ik ben als het ware aan huis
gekluisterd. Clm de sleur van het
thuiszitten te doorbreken, ga ik
elke ochtend een kop koffie buiten
de deur drinken. Is het enige uitje

dat ikheb, maar: ikgeniet er met
volle teugen van. Ik deel graag
mijn levensverhaal, ja. Dat doe ik
om mensen die ziek zfin of in de
put zitten een hart onder de riem
te steken. Ik heb vier boeken
geschreven en merk dat er behoef-
te is om dit soort verhalen te lezen.
Zq hoop ik iets voor de maatschap-
pij te kunnen betekenen."

0ok je kunstwerk delen?' 
Mail naar leef@delimburger.nl
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Karin Buursen

Een tattoo naast het stomazakie. F0T0'S ERMINDo ARMINO


