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Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas
spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oudinwoners van Horst aan de Maas die hun
dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze
aflevering: kunstenares Lilith (51), geboren in Sevenum maar nu woonachtig in Reuver.
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Lilith, de artiestennaam van Henriëtte van Gasteren, groeide op in Sevenum met haar ouders en
broer. Ze had daar een onbezorgde jeugd, zegt ze. “De kleuterschool en lagere schooltijd waren heel
prettig.” Dat veranderde toen ze naar de middelbare school ging. Ze was een buitenbeentje, heel
verlegen en werd gepest door haar klasgenoten. “De tijd op het atheneum was niet leuk. Ik had een
hekel aan school. Mijn ouders waren vrij streng, waardoor ik bepaalde dingen niet mocht, zoals een
spijkerbroek dragen of uitgaan.” Ze was toen al creatief en schreef graag verhalen en gedichten. “Ook
tekende ik veel. Ik maakte zelf kaarten en verkocht die dan voor een kwartje”, lacht ze.
“Na de middelbare school had ik eigenlijk geen idee wat ik wilde gaan doen. Ik had een vriendje en
zag mezelf uiteindelijk wel trouwen en kinderen krijgen. Verder leren werd thuis niet echt
gestimuleerd. Toch ben ik een opleiding aan Schoevers gaan volgen en daar ben ik achteraf heel blij
mee. Uiteindelijk heb ik zeventien jaar als directiesecretaresse gewerkt.” Waar ze als puber veel
tekende en verhalen schreef, stopte Lilith toen haar creativiteit vooral in het koken. Inmiddels moeder
van drie kinderen, stopte ze met werken en besloot het schrijven weer op te pakken. In eerste
instantie waren dit culinair/erotische verhalen, die ze publiceerde op internet. “Van een kennis kreeg
ik een webcam die ik gebruikte om foto’s te maken die ik bij de verhalen plaatste. Dit waren
zelfportretten die ik eerst met behulp van een spiegel maakte en later met een camera met
afstandsbediening.” Fotograferen leerde ze zichzelf aan. “Ik ben heel gretig, als ik iets wil, leer ik het
zelf wel.” Lilith gebruikt zichzelf als model op haar foto’s. “Ik wilde vroeger graag danseres worden,
maar dat mocht ik niet van mijn ouders. Nu gebruik ik toch mijn lichaam net als een danser om mijn
verhaal te vertellen.”
In 2006 maakte ze haar eerste fotoserie, in 2009 viel ze in de prijzen bij de International Color
Awards met een zelfportret. “Dit leidde tot een publicatie in een dagblad, waarna meer interviews
volgden en Museum van Bommel van Dam contact met me zocht. En zo is de bal gaan rollen.”
Betekende de interesse van een museum voor haar dat haar werk serieus genomen werd? “Dit
betekende meer voor de mensen om me heen. Kijk, ik heb geen kunstopleiding gedaan, maar ik sta
achter mijn werk en doe wat ik doe. Sommigen vinden kunst echter alleen kunst als het in een
museum of galerie hangt. Dat vind ik jammer. Ieder moet voor zichzelf bepalen of iets kunst is.”
Hoewel ze inmiddels veel succes heeft met haar werk, blijft het een onzeker bestaan. “Ik heb
natuurlijk wel de zorg over drie kinderen. Ik maak in principe niets voor het geld, maar soms moet je
concessies doen, de keuze maken tussen kunstenares of moeder, je moet tenslotte wel zorgen dat
iedereen te eten krijgt.”
Tegenwoordig woont Lilith in Reuver, een plek waar ze toevallig terecht is gekomen. “Ik werkte eerst
in Roermond en daarna in Swalmen en mijn toenmalige partner had een baan in Venlo. We besloten
ergens halverwege te gaan wonen en dat werd Reuver.” Teruggaan naar Sevenum ziet ze niet zitten.
“Ik ga er nog wel op familiebezoek, maar heb geen binding meer met Sevenum. Er komt geen
prikkeling vanuit. Enkele jaren geleden deed ik het fotoproject A house is not a home, waarbij ik
mezelf in huizen van anderen fotografeerden. Na een verhaal in de krant, was de eerste die zich
meldde een inwoner van Sevenum. Mijn roots blijven wel belangrijk.”
Kijk voor meer informatie over Lilith en haar werk op www.lilithlove.eu
Foto: A House is not a Home Lilith
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