
Afscheidsdienst Dianne van Dijk – dinsdag 10 januari 2018 

 

De vrouw met de bloem in het haar net als Billie Holiday -  Lady Day 

 

Net als Billie Holiday was Dianne … een ruwe Diamant die met haar bloem van tijd tot tijd 

schitterde..  

De laatste tijd ontbrak de bloem in haar haar en was dit het teken wat we niet goed gezien / 

opgepakt hebben 

In de bijna twee jaar dat zij heeft geschilderd in het atelier is Dianne een ‘groei-diamant’ 

gebleken.  

Zo ontwikkelde zich langzaam maar zeker bij haar een geheel eigen stijl :  kleurrijk en van 

abstract naar portret. 

Vaak vol van twijfels en met zelfkritiek over haar werk  , maar ook blij met haar eigen 

expositie in restaurant Klinkklaar. En dan ook nog eens verbaasd en trots op zichzelf dat haar 

werk zo gewaardeerd en verkocht werd.  

Trots ben ik ook als haar begeleider op wat we samen zo hebben opgebouwd en bereikt .. en 

zo jammer dat we hier niet verder mee zullen gaan… 

Wat ook genoemd mag worden is dat collega-schilders erg op haar waren gesteld waren ook 

al omdat ze een heel goede en persoonlijk kijk had op het werk van de anderen.  

Dianne wist vaak – op een positieve manier -precies aan te geven wat naar haar idee 

mogelijk was, veranderd of versterkt zou moeten worden en hoe dat dan zou moeten.  

Hoe onzeker ze was over haar eigen kunst des te zekerder en duidelijker was ze over het 

werk van anderen. Ik heb haar dan ook vaak voorgesteld als deskundig adviseur. 

 

Er werd ook een hechte persoonlijke band opgebouwd, veel waren erg op haar gesteld en 

betrokken op haar. Ze had het niet in de gaten ( of wilde het niet aannemen) maar zo 

betekende zij veel voor de anderen en daardoor hebben mensen (ook hier aanwezig) veel 

voor haar gedaan (tot haar eigen verwondering want Dianne had dit voor haar gevoel niet 

verdiend) 

Nu het zo abrupt is gestopt blijven we toch wat verdwaasd achter met het gevoel dat we te 

kort geschoten zijn, maar zelf ben ik overtuigd dat we met z’n allen hier heel belangrijk 

geweest zijn voor haar en dat we ook trots op onszelf mogen en kunnen zijn.  Laat dit voor 

ons een troost zijn. 

Lieve Dianne bedankt dat je kleur aan ons leven hebt gegeven; dit heb je toch maar eventjes 

bereikt … 

 

 

 


