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De ZomerExpo biedt gevestigde, niet-gevestigde en opkomende kunstenaars van 
Nederland de kans hun werk in het Gemeentemuseum Den Haag te presenteren aan 
een breed publiek. De ZomerExpo is geïnspireerd op de jaarlijkse prestigieuze Sum-
mer Exhibition van de Royal Academy of Arts in Londen. Sinds de oprichting in 1769 
van dit besloten genootschap ter bevordering en promotie van de kunsten, wordt er 
een jaarlijkse zomertentoonstelling gehouden waarvoor iedereen zich kan opgeven 
om geselecteerd te worden. In de geest van de huidige tijd, waarin de democrati-
sering van de kunst in de belangstelling staat, heeft Nederland sinds de succesvolle 
primeur van 2011 nu ook een jaarlijkse zomertentoonstelling met open inschrijving. 

Het Gemeentemuseum is net als vorig jaar de trotse gastheer. Een gastheer die niet 
alleen hoopt die ene ruwe diamant te vinden, maar eveneens een die een rimpeling 
in het water van de samenleving wil veroorzaken. Want een tentoonstelling met 
open inschrijving betekent dat je de museumdeuren ook opent voor kunstenaars die 
geen gerenommeerde opleiding hebben genoten, die geen spelers zijn in de museale 
wereld of kunsthandel. Het betekent dat je werk geselecteerd wordt op de directe 
zeggingskracht ervan en niet op basis van de context. En het betekent dus ook dat een 
werk van een gerenommeerde kunstenaar weleens buiten de boot kan vallen. In 2011 
hebben we gemerkt dat het concept veel reacties opwekte: kritische, maar ook veel 
laaiend enthousiaste. Door in 2012 een vervolg te geven aan de ZomerExpo hopen we 
verder te bouwen aan een traditie, zodat over 100 jaar de ZomerExpo net zo’n begrip 
is als de Londense Summer Exhibition.

Om ‘eenheid in verscheidenheid’ in de tentoonstelling te brengen, kiest de Zomer-
Expo ervoor om elk jaar met een ander thema te werken. Dit keer is het de liefde, een 
thema dat binnen de kunstgeschiedenis een grote variatie aan interpretaties kent. 
Een kunstenaar als Johannes Vermeer gaf in de zeventiende eeuw zijn liefdesbood-
schappen op een symbolische manier weer, bijvoorbeeld in de vorm van een rond-
slingerende hartenaas. Tracey Emin naaide in de jaren negentig van de vorige eeuw 
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de namen van al haar bedpartners op een tent voor haar werk Everyone I Have Ever 
Slept With 1963-1995 (1995). Deze diversiteit is ook terug te vinden in de inzendingen 
van ZomerExpo 2012. Traditionele schilderijen worden afgewisseld door vooruit-
strevende video’s en heftige sculpturen; keramiek, sieraden en meubilair worden 
naast elkaar geëxposeerd en uitbundige doeken hangen naast kleine gedetailleerd 
opgezette tekeningen. 

De eerste keuze van ongeveer 550 werken werd door jury’s van wisselende samen-
stellingen gemaakt tijdens drie voorrondes op verschillende locaties in Nederland. 
De keuze gebeurde bij handopsteking, zonder dat men wist wie het werk had 
gemaakt. De werken zijn op de eerste indruk, op het beeld geselecteerd. Deze eerste 
selectie is te bekijken op de ZomerExpo website.  Een kernjury selecteerde vervol-
gens de schilderijen, foto’s, tekeningen, beelden, video’s en installaties die nu in het 
Gemeentemuseum Den Haag te zien zijn.

De tentoonstelling ZomerExpo 2012 – Liefde is het resultaat van een unieke samen-
werking tussen het Gemeentemuseum Den Haag, Stichting ArtWorlds en verschil-
lende andere Nederlandse culturele instellingen. Dank gaat allereerst uit naar 
Carlien Oudes, die het project weer op haar gebruikelijke enthousiaste wijze geleid 
heeft en naar Yves de Block die de zakelijke leiding op zich heeft genomen. Binnen 
het Gemeentemuseum zijn er ook velen die zich hebben ingezet voor het project, 
maar dank gaat vooral uit naar Laura Stamps, conservator moderne en eigentijdse 
kunst, naast voorzitter van de kernjury ook verantwoordelijk voor de inrichting van 
de tentoonstelling. Miranda Timmers organiseerde een boeiend en afwisselend 
educatief programma rondom het thema liefde. Het bestuur van Stichting ArtWorlds 
willen we bedanken voor hun betrokkenheid en soepele samenwerking.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds zijn sponsoren vanaf het 
eerste uur. Onze dank is dan ook groot voor hun ondersteuning, zonder hen zou er 

überhaupt geen ZomerExpo zijn geweest. Nieuw dit jaar is de steun van de BankGiro 
Loterij, die zich gecommitteerd heeft aan de prijzen die te winnen zijn voor de deel-
nemers aan de ZomerExpo. Bij de entreehal van het museum kunt u het nummer 
van het kunstwerk van uw keuze noteren op uw entreekaartje en deponeren in de 
ZomerExpo-stembus. Het kunstwerk met de meeste stemmen wint de eerste prijs, de 
ZomerExpo BankGiro Loterij publieksprijs. De tweede en derde prijs worden geko-
zen door museumdirecteuren Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag), Edwin 
Jacobs (Centraal Museum, Utrecht) en Lucie Musterd (Rijksmuseum Twenthe). Het is 
geweldig dat de BankGiro Loterij op deze manier nieuwe talenten stimuleert. De rol 
van het Centraal Museum Utrecht dit jaar is extra bijzonder. Niet alleen organiseert 
dit museum een uitgebreid educatief programma omtrent de ZomerExpo, maar ook 
draagt het, uit sympathie voor het project, bij aan het prijzengeld voor de tweede en 
derde prijswinnaar.

Ook wil ik graag de AVRO bedanken, de Mediapartner van de ZomerExpo en 
onontbeerlijk bij dit omvangrijke project. WBooks is een andere belangrijke partner 
voor de ZomerExpo; dankzij hun zorg ziet de catalogus er prachtig uit en is voor een 
toegankelijke prijs te koop in onze museumwinkel. 75 B is verantwoordelijk voor de 
speelse vormgeving. Carlien Oudes en Andrea van Pol (AVRO) schreven vanuit hun 
persoonlijke ervaringen over de voorrondes en Laura Stamps schreef een kort artikel 
over verschillende werken uit de collectie van het Gemeentemuseum met het thema 
liefde.
Al met al is de ZomerExpo 2012 weer een feest van ontdekkingen, een tentoonstel-
ling om je hart aan te verliezen.

Benno Tempel
Directeur Gemeentemuseum Den Haag
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‘Hersenen reageren op kunst net zoals op liefde’, kopte het dagblad Trouw nog niet zo 
lang geleden. Uit Brits onderzoek was gebleken dat kijken naar kunst een mens even 
gelukkig kan maken als een geliefde in de ogen staren. ‘Als je naar kunst kijkt, of dat 
nou een landschap is, een stilleven, abstracte kunst of een portret, is er veel activiteit 
te zien in het deel van de hersenen dat gerelateerd is aan genot.’ Wat gebeurt er dan 
wanneer kunstenaars de liefde ook nog eens als onderwerp van hun werk maken? 
Hoe te voorkomen dat een en ander vervalt in clichés, in zoetsappigheid, valse 
romantiek en ijdelheid? Je moet wel van goeden huize komen om dit thema recht 
te doen. Wanneer grootse kunstenaars zich aan de liefde waagden, leverde dat vaak 
meesterwerken op. Rembrandts schilderij De terugkeer van de verloren zoon (1668-
69) bijvoorbeeld belichaamt ten diepste het verlangen van een zoon naar vaderliefde 
en erkenning. En ademen de wilde doeken van Karel Appel niet in elke vezel de 
liefde voor de schilderkunst? Kunst is liefde. Liefde voor het vak, liefde voor een man 
of vrouw, liefde voor een kind of voor een vriend, eigenliefde, lichamelijke of juist 
die hoofse liefde. Alles kan echte liefde zijn en tegelijkertijd ook weer niet. Moedig 
zijn diegenen die zich inhoudelijk tot dit allesomvattende thema durven te verhou-
den. En juist daarom hebben de Stichting Artworlds en het Gemeentemuseum Den 
Haag voor dit onderwerp gekozen.

Wie aan het Gemeentemuseum Den Haag denkt, denkt aan Mondriaan, van wie 
het museum de grootste collectie ter wereld beheert. Mondriaan en liefde lijkt op 
het eerste gezicht een minder logische combinatie. Maar vergis je niet! Al te vaak 
wordt Mondriaan gezien als een serene kunstenaar, een ascetische monnik die 
zich afkeerde van het leven en zich streng wijdde aan zijn kunst. In feite staat zijn 
oeuvre, zijn zoektocht naar abstractie, symbool voor de liefde voor het leven, voor 
de mogelijkheden die het leven ons mensen biedt. Deze visie is terug te vinden in de 
permanente opstelling Mondriaan & De Stijl in het Gemeentemuseum Den Haag. 
De Amerikaanse schilder Mark Rothko noemde Piet Mondriaan al de meest sensuele 
schilder die hij kende. Hij hield van het vrolijke leven, was een liefhebber van jazz, 
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danste graag, had vriendinnetjes. Zijn laatste – onvoltooide – meesterwerk en de 
trots van het museum, Victory Boogie Woogie (1944), is een monument voor New 
York en een liefdesverklaring aan de jazz. 

De deelnemers van ZomerExpo 2012 bevinden zich dus in goed gezelschap in het 
museum van de meester van de abstractie. Niet alleen bij hem trouwens, want in 
de collectie zijn meer topwerken te vinden die zich op een of andere manier tot de 
liefde verhouden. Vrouw met mosterdpot (1909-10) van Pablo Picasso bijvoorbeeld. 
Hij verbeeldde de affectie voor zijn muzes, de vrouwen in zijn leven, door eindeloos 
portretten van hen te schilderen. Vrouw met mosterdpot is een kubistisch portret van 
Fernande Olivier, een vrouw die hij in 1904 ontmoette en met wie hij zeven jaar lang 
een tumultueuze relatie had. Beiden waren erg jaloers van aard, wat soms resulteerde 
in heftige confrontaties. Picasso maakte een grote hoeveelheid portretten van zijn 
gepassioneerde Fernande, gecombineerd met steeds andere motieven: een boeket, 
een berg, een sluier, een fles of een fruitmand. Wellicht is Vrouw met mosterpot wel 
het meest karakteristieke portret van Fernande; de aanwezigheid van de mosterdpot 
onderstreept in ieder geval haar ‘pittige’ karakter.

Een heel andere uiting van de liefde voor een vrouw vinden we in het Portret van 
Edith van Egon Schiele uit 1915. Op 17 juni 1915 trouwde Egon Schiele zijn Edith 
Harms en in augustus voltooide hij dit portret. Schiele werd bekend met zijn mee-
dogenloze (zelf)portretten opgezet in krachtige hoekige lijnen. Het is niet zo dat hij 
zijn vrouw Edith in dit portret idealiseert. Zeker niet. Edith staat er ongemakkelijk 
bij en ziet wat bleek. Maar haar tere handen en open, lieve blik verraden de grote 
emotionele betrokkenheid, waardoor het werk niet beangstigt, maar vertedert. Juist 
het feit dat het er niet zo dik bovenop ligt, maakt dit portret van een grote, fragiele 
schoonheid. Er wordt beweerd dat Schieles lijnvoering na zijn huwelijk met Edith 
sowieso wat zachter werd. Helaas sloeg het noodlot een aantal jaren later, in 1918, toe. 
Edith overleed, zes maanden zwanger, op 28 oktober aan de Spaanse griep. Schiele 
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een paar dagen later. Deze feiten maken het portret nog meer beladen.

Liefde kan ook nietsontziend zijn, zo toont het schilderij Untitled van Asger Jorn uit 
1946. Dit werk dankt zijn ontstaan aan een bezoek van Asger Jorn aan Amsterdam in 
1946. Hij brengt daar onder andere een bezoek aan zijn vriend Constant, de Neder-
landse schilder, die hij eerder toevallig tegen het lijf gelopen was in Parijs. Ze vinden 
elkaar in revolutionaire opvattingen met betrekking tot de schilderkunst en zullen 
later ook allebei onderdeel uit maken van CoBrA. Tijdens het bezoek aan Constant in 
Amsterdam komt Jorn in contact met Constants geliefde Matie van Domselaer. Een 
ontmoeting die het begin van een onstuimige affaire markeert, die zal duren totdat 
Matie Constant in 1951 verlaat en trouwt met Jorn. Untitled  is een portret van Matie, 
geschilderd niet lang na het eerste bezoek van Asger Jorn aan Amsterdam. Het is 
een explosief, opwindend beeld, waarin de vrouw oplicht vanuit het midden van het 
schilderij, tegen een achtergrond van paradijselijke vormen. De liefde van Jorn voor 
deze vrouw was – zo getuigt dit schilderij – zo alomtegenwoordig dat Constant het 
nakijken had.

Het is bekend dat in de zeventiende eeuw liefde en seksualiteit op symbolische 
wijze werden weergegeven. Denk maar aan De liefdesbrief (1667-1670) van Johan-
nes Vermeer, waar de vrouw die de brief van haar dienstmeisje ontvangt, omringd 
wordt door alledaagse objecten die eigenlijk iets anders betekenen. De mand met 
naaiwerk en een stoffer wijzen er bijvoorbeeld niet op dat de vrouw druk is geweest 
met huishoudelijke taken, maar juist dat ze deze heeft ingeruild voor wat fysiek 
vertier. In de collectie van het Gemeentemuseum is onder andere aan de hand van 
het werk Staande schoorsteenveger II (1944) van Pyke Koch te ontdekken dat ook 
in de twintigste eeuw symboliek gebruikt wordt om erotiek te verbeelden. Hoewel 
de schoorsteenveger hoogstwaarschijnlijk gesitueerd is op een Utrechts dak, is 
Kochs interesse voor de Italiaanse kunst van de renaissance duidelijk aanwezig in 
dit werk. Zowel elementen van Michelangelo’s David, alsook van Andrea Mantegna’s 

St.Sebastiaan zijn terug te vinden in dit schilderij. Al sinds de renaissance geldt de 
heilige Sebastiaan als excuus om een mooi mannelijk naakt te schilderen (niet voor 
niets geniet deze heilige een grote populariteit in homoseksuele kringen). Ook de 
schoorsteenveger van Koch heeft voor de goede kijker een homo-erotische lading; de 
werkkleding van de man is zo geschilderd dat zijn grote geslacht in het oog springt. 
Wellicht heeft Koch dit accent willen versterken door de schoorsteenveger als model 
te kiezen. In de volksmond wordt immers vanouds een verband gelegd tussen de 
seksuele daad en het schoorsteen vegen.

Co Westeriks Portret van Vicky uit 1975 biedt een heel andere blik op het concept 
liefde. Westerik schilderde dit secuur uitgevoerde portretje ter gelegenheid van de 
achttiende verjaardag van zijn dochter Victoria. Zelf selecteerde hij het nooit voor 
tentoonstellingen of publicaties. Het verhaal gaat dat Westerik dit portret cadeau 
wilde doen voor haar achttiende verjaardag, maar dat zij liever een lelijke eend wilde 
hebben. Een auto, een praktisch cadeau dat haar vrijheid bood. Iets wat haar jaren 
later oprecht speet. Westerik had het werk namelijk inmiddels aan het Gemeente-
museum geschonken. Is dat niet universeel voor de band tussen kinderen en ouders? 
Dat je pas jaren later inziet wat voor bijzonders ze je hebben (willen) meege(ge)ven?

Minder goede relaties binnen de familie kunnen ook tot meesterwerken leiden. 
Dit is te zien bij Louise Bourgeois, van wie het museum het werk Cell XXVI (2002) 
bezit. Bourgeois’ jeugd verliep verre van vlekkeloos. Haar moeder was jarenlang 
ziek en stierf toen Louise 21 jaar was. De claimende rol van deze zieke moeder, de 
verantwoordelijkheid voor haar welzijn en het schuldgevoel ten opzichte van haar 
zouden bepalend worden voor haar werk. Met name de verhouding tussen haar 
trouwe moeder en haar overspelige vader, die zijn minnares als kindermeisje in 
het gezin opnam, tekenen het leven en werk van Bourgeois. Ook in Cell XXVI, in de 
collectie van het Gemeentemuseum, een van de 34 Cells die Bourgeois maakte, komt 
dit duidelijk naar voren. Pas in 1986 op 75-jarige leeftijd, begint ze met het maken 
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van deze serie werken, die het belangrijkste deel van haar late oeuvre vormen. Het 
zijn toevluchtsoorden,  afgesloten werelden waar veiligheid en troost te vinden zijn, 
maar die tegelijkertijd ook als benauwend kunnen worden ervaren. Dat geldt zeker 
voor Cell XXVI. De stoffen pop die in de Cell hangt, belichaamt de pijn waarvoor de 
geborgenheid van de Cell troost biedt. De spiraalvorm, die veelvuldig in het oeuvre 
van Bourgeois voorkomt, is hierbij essentieel. 

The spiral is important to me. It is a twist. As a child, after washing the tapestries in 
the River, I would turn and twist and ring them with three others or more to ring the 
water out. Later I would dream of getting rid of my father’s mistress. I would do it in 
my dreams by ringing her neck. The spiral – I love the spiral – represents control and 
freedom.

De pop is niet het enige onderdeel van de installatie dat voor een tweeledige uitleg 
vatbaar is. De Cell speelt met voyeurisme, met de spanning van kijken en bekeken 
worden. De vervormende spiegel is hierbij een belangrijk element, net als de uit 
fragiel materiaal gestikte jurkjes. Deze refereren aan de tastzin, het contact dat je 
met een ander mens kunt maken. Tegelijkertijd gaat het hier om kleding die je op het 
naakte lichaam draagt, maar die de naaktheid slechts deels bedekt. Hoe intiem ook, 
er bestaat altijd een barrière tot een ander mens, er blijft altijd een deel van jezelf 
verborgen. Zelfs, of misschien juist, in de liefde.

Er zijn zeker meer werken te vinden binnen de collectie die verbonden kunnen 
worden aan dat grootse thema liefde, maar mijn zoektocht leerde mij dat liefde als 
onderwerp in de beeldende kunst minder vaak expliciet voorkomt dan je misschien 
zou denken. Misschien juist wel omdat het maken van kunst al zo nauw verweven is 
met de liefde, dat het bijna teveel wordt om het ook nog eens als onderwerp van je 
werk te gebruiken. Toch kun je je ook verkijken. Konden we een aantal jaren geleden 
nog denken dat het werk van bijvoorbeeld Tracy Emin voornamelijk over liefdeloze 
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seks ging, nu lijkt dat toch even anders te liggen. Haar bekendste werk Everyone I 
Have Ever Slept With 1963-1995 (1995), is een klein blauw tentje waarin de gebor-
duurde namen te lezen staan van iedereen met wie ze in die periode het bed heeft 
gedeeld. Hoewel Emin in eerste instantie de indruk geeft de namen van al haar seks-
partners in de uitverkoop te gooien, blijkt dat niet helemaal het geval. Some I’d had a 
shag with in bed or against a wall some I had just slept with, like my grandma. I used 
to lay in her bed and hold her hand. We used to listen to the radio together and nod off 
to sleep. You don’t do that with someone you don’t love and don’t care about. Afgelopen 
jaar gaf ze het met de titel van haar tentoonstelling in de Hayward Gallery ruiterlijk 
toe: Love is what you want. En misschien is dat wel wat ons gewone stervelingen 
bindt aan al die kunstenaars, musici, acteurs en dansers. Want waarom duizend do-
den sterven door op een podium te gaan staan, waarom je kwetsbaar opstellen door 
kunstwerken met de meest persoonlijke thematiek te exposeren? Als die belofte van 
bevestiging, de hoop op erkenning – misschien wel de meest begeerde vorm van 
liefde – er niet meer is, waar doen we het dan voor? 

Liefde is waar we het voor doen, maar of dat is wat we krijgen?

Laura Stamps
Conservator moderne en hedendaagse kunst 
Gemeentemuseum Den Haag
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Kijken en kiezen, zo eenvoudig lijkt het. Twaalf juryleden zitten achter een lange tafel 
en krijgen hooguit twintig seconden een kunstwerk voor ogen. ‘Stemmen’, zegt de 
voorzitter. Zeven juryleden steken hun hand op. ‘Door.’ Achter het gordijn, niet zicht-
baar voor de jury, staat de kunstenaar te wachten. ‘Gefeliciteerd, uw werk is gekozen 
voor de tentoonstelling’, zegt de ZomerExpo medewerker. Het volgende werk wordt 
binnengebracht. 

Kijken en kiezen, dat is het concept van de ZomerExpo. Beeldende kunst kiezen 
op basis van de directe zeggingskracht van het enkele werk zelf. De naam en de 
achtergrond van de kunstenaar of de titel van het werk spelen geen rol. Kunstenaars 
vanaf 16 jaar, oud, jong, bekend of niet bekend, kunnen met maximaal drie werken 
deelnemen aan de voorrondes van de ZomerExpo. Tijdens de voorrondes worden 
de werken gekozen voor de grote zomertentoonstelling in het Gemeentemuseum 
Den Haag. Elk jaar is er een nieuwe jury die bestaat uit een gemêleerd gezelschap van 
vakgenoten onder wie oud-deelnemers en de winnaars van de publieksprijs. Kiezen 
of zelf meedoen, de rollen zijn inwisselbaar.  

Het Gemeentemuseum Den Haag en de Stichting ArtWorlds organiseren gezamen-
lijk de, door een open inschrijving samengestelde, jaarlijkse tentoonstelling voor 
gevestigde en niet-gevestigde kunstenaars. De ZomerExpo 2012 is de tweede editie. 
Het project is geïnspireerd op de Summer Exhibition in de Royal Academy of Arts 
in Londen. ZomerExpo 2011 Anoniem Gekozen heeft haar intrede in de kunstwereld 
met een onverwacht groot succes gemaakt. Het project kreeg veel aandacht van de 
media, veel belangstelling van kunstenaars en de tentoonstelling werd druk bezocht. 
Erg populair waren ook de lezingen en de Art-Profdagen met werkbesprekingen en 
speeddaten met een museumdirecteur, galeriehouder of conservator. 

Het overtreffen of zelfs evenaren van het succes van 2011 is een haast onmogelijke 
klus. Tenminste, als je succes wilt afmeten aan aantallen. Een traditie neerzetten is 
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wat we echt willen. Daarom moeten de prille samenwerkingen tussen de gevestigde 
en niet-gevestigde kunstenaars, tussen galerieën, musea, kunstcritici, educatie- en 
ondersteuningsinstellingen en de animo om deel te nemen voortgezet worden. De 
ZomerExpo kan bestaan dankzij alle verschillende soorten kunstenaars en kunstwe-
relden die Nederland rijk is. De werelden die voorheen gescheiden waren. Tijdens 
de enerverende voorrondedagen komen ze elkaar tegen in een kleurrijke smeltkroes 
van kunstwerken en makers: er wordt gekeken, gekozen, verwonderd en bewonderd. 
Dat is de kracht van de ZomerExpo; verschillende kunstwerelden werken samen en 
kunnen zich naast elkaar presenteren waardoor de beleving van kunst zich verdiept. 
Daarmee hopen we dat de waardering en aandacht voor elkaars werk groeit. 

‘Wilt u doorgeven aan de jury dat ze ook om het beeld heen moeten lopen’. Met een 
tedere blik plaatst de jonge vrouw zorgvuldig het laatste onderdeel op haar beeld. 
‘Dank u wel. We attenderen de jury op alle kanten van het beeld. Als u de ruimte wilt 
verlaten, zal de jury er spoedig naar kijken.’ De jonge vrouw kijkt me bezorgd aan. Ik 
probeer in mijn blik geruststelling en vertrouwen uit te stralen. Ze geeft haar beeld 
op dat moment uit handen. Voor de kunstenaars die installaties maken, is tijdens de 
voorrondedagen een aparte ruimte ingericht om hen de gelegenheid te bieden het 
werk op te bouwen. Het is opvallend  hoe toegewijd en vol aandacht kunstenaars hun 
werk neerzetten en opbouwen. De omgeving, de drukte en alle mensen om hen heen, 
het bestaat even niet meer. Een uiting van liefde en genegenheid voor de kunst.  
Kunst is liefde. Deelnemen aan de ZomerExpo betekent je kwetsbaar durven opstel-
len en vertrouwen hebben in de kracht van de kunst. En in de kracht van de liefde 
voor de kunst. 

Aan de ZomerExpo 2012 namen 1640 beeldend kunstenaars met 2800 kunstwerken 
deel. Tijdens de drie voorrondedagen koos een dagjury van twaalf personen 551 wer-
ken. Deze werken zijn gefotografeerd en te zien op de website www.ZomerExpo2012.
nl. Uit de eerste selectie werken heeft een tweede jury van vijf personen de 235 wer-

ken gekozen voor de tentoonstelling Liefde  in het Gemeentemuseum Den Haag.  
Dit omvangrijke project is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste inzet van veel 
kunstenaars en medewerkers. Onze hartelijk dank daarvoor. In het bijzonder aan 
museumLAB die net als vorig jaar verantwoordelijk was voor productie van de goed 
georganiseerde voorrondes. Het Gemeentemuseum Den Haag voor het mogelijk 
maken van de tentoonstelling en de inspirerende samenwerking. Het Centraal 
museum Utrecht en het Rijksmuseum Twenthe voor deelname aan het publiekspro-
gramma en de voorrondes. De Overkant in Amsterdam en Cultuurhuis Stefanus die 
onderdak hebben geboden aan de voorrondes. Onze mediapartner de AVRO met het 
programma Kunstuur. Het Fonds voor Cultuurparticipate, het Mondriaan Fonds en 
de BankGiro Loterij voor medewerking en financiële ondersteuning. De 130 vrijwilli-
gers en de 45 juryleden. PMS 72 die de website heeft verzorgd en 75B die verantwoor-
delijk is voor de vormgeving. Kurt Vansteelant voor de fotografie en tot slot danken 
we WBOOKS voor de verzorging van de prachtige catalogus waar alles in staat. 

De persoonlijke dank gaat uit naar mijn directe collega’s Yves, Sylvia, Femke, Wil-
lemijn, Babette, Floor, Elzeline, Emma, Laura en Miranda. 

Carlien Oudes
Artistiek leider ZomerExpo 2012



24 25



26 27

%'

"4(-!

Als presentator van AVRO’s Kunstuur ZomerExpo heb ik de fijnste baan van de 
wereld. Ik mag honderden werken bekijken, met tientallen kunstenaars praten en 
luisteren naar hun verhalen. Verhalen over de achtergrond van het werk, het leven en 
de inspiratie die de jury niet ziet en hoort, maar ik wel. 

Drie bijzondere verhalen uit elke voorronde zijn me het meest bijgebleven.

Dag 1. Enschede, zaterdag 17 maart, Rijksmuseum Twenthe 
Een man met zuurstofslangetjes in de neus wordt met een rolstoel richting museum 
gereden. Zijn vriend draagt een groot schilderij.  ‘Bent u de kunstenaar?’ Ik richt 
me tot de zittende man. ‘Mag ik even kijken?’ Op het doek zijn de twee mannen 
realistisch geschilderd. Ze zitten samen op een bank. De schilder zelf is naakt, op het 
zuurstofslangetje na. Hij kijkt ons recht aan. Zijn vriend, wel gekleed, gluurt met een 
schalks lachje naar het kruis van de schilder. Ik schiet in de lach. ‘Is dit liefde?’ De 
mannen, in koor: ‘Al 35 jaar.’
 
Dag 2. Amsterdam, zaterdag 31 maart, De Overkant 
Een vrouw met kort rood haar is gekleed als witte engel, compleet met vleugels en 
een plastic, licht knipperend, hart op haar borst gespeld. ‘Het moet niet gekker wor-
den’, schiet het door me heen. ‘U weet dat het werk getoond wordt zonder dat u erbij 
bent?’ ‘Ik weet het, maar ik vond de outfit toch mooi passen op deze dag.’ 

Dag 3. Utrecht, zaterdag 14 april, Cultuurhuis Stefanus
Een jonge vrouw en man dragen ieder een paneel. Het zijn tientallen aan elkaar ge-
monteerde lijstjes waarin brieven, foto’s, tekeningen, posters zijn ingezet. Het werk 
roept meteen vragen op. Hij: ‘Ik ben beeldend kunstenaar en ging voor vier maanden 
naar China.’ Zij: ‘Ik ben journalist en we wilden onze liefde niet op een zo voor de 
hand liggende manier aan elkaar uiten via Skype of Facebook.’ Hij: ‘Dat vonden we te 
makkelijk. Dus besloten we elkaar liefdesopdrachten te geven.’ Ik bekijk de panelen 
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en verlies me meteen in de wirwar van grappige tekeningen, affiches van verzonnen 
theatervoorstellingen, romantische foto’s, boodschappenlijstjes en noem maar op. 
‘Maar,’ probeer ik bijdehand, ‘dit heeft toch duidelijk uitleg nodig?’ Zij: ‘We leggen de 
lijsten met liefdesopdrachten ernaast en hopen dat de jury het snapt.’

Na een hele dag kiezen zijn er aan het begin van de avond nog ongeveer tweehonderd 
werken over om opnieuw gekozen te worden. Dit keer alleen voor de tentoonstel-
ling in Den Haag. Ik praat met de avondjury. Ze kijken met heel andere ogen naar het 
werk.  Ik stel de jury vragen als, ‘Wat maakt dit een goed kunstwerk?’ en ‘Waar let u 
op?’. Ze vertellen me hun verhaal over het  werk, manier van kijken en de criteria. 
Verhalen die de kunstenaars niet horen, maar ik wel.

Voor ons als televisieteam is de ZomerExpo een prachtige gelegenheid om via de 
kunstenaars en de jury de kijker een beeld te geven van de vele verschillende manie-
ren om beeldende kunst te kunnen maken, er naar te kijken én te beleven.

Zoveel verschillende verhalen, zoveel meningen en verrassende keuzes. Veel kunst-
werken zijn niet gekozen die in mijn ogen wel een mooie plaats in de tentoonstelling 
ZomerExpo 2012 - Liefde verdienen, dat vind ik jammer. Er was namelijk veel mooi 
werk. Dat geeft al aan dat de meningen over kunst erg uiteen kunnen lopen.

Namens AVRO’s Kunstuur wil ik alle beeldend kunstenaars bedanken die ons zo 
openhartig te woord hebben gestaan over hun werk dat met zoveel liefde wordt 
gemaakt. 

Andrea van Pol
Presentator AVRO Kunstuur
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In dit werk smelten bevroren letters op een stoep 
op een warme zonnige zomerdag. Het beeld laat 
zien wat de liefde op haar beste moment oproept 
en hoe vergankelijk ze kan zijn. In deze serie heb 
ik ook mijn poëzielaarzen bedacht, waarmee je 
eindeloos poëtische teksten op het strand of in 
de sneeuw achterlaat, via de zool van de laars met 
iedere stap die je zet. Mijn broodgedichten eet je 
op. Alles met de tijd verandert en laat slechts een 
herinnering achter.
De film komt uit de serie De poëzie van vergan-
kelijkheid. In dit werk schep ik met teksten en 
materialen een beeld dat verdwijnt onder invloed 
van de elementen: zon, water, lucht en aarde. Wat 
overblijft, is een vleugje weemoed.
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In deze foto onderzoek ik mijn verhouding tot 
mijn moeder. Hoe voelt dat, hoe zou ik me qua 
gevoel willen verhouden tot haar?
In mijn werk maak ik gebruik van fotografie. Ik 
werk vanuit een innerlijk beeld en niet direct 
van wat er letterlijk te registreren valt. Bij mijn 
portretfoto’s gebruik ik polaroids die ik op 
verschillende manieren bewerk. Waar nodig 
manipuleer of moduleer ik het beeld. Dat kan met 
licht, kleurtoevoegingen, filtering, tussenstappen 
van foto naar internegatief naar afbeelding, zodat 
het overeenkomt, herkenbaar wordt als mijn eigen 
beeld. Het intuïtieve gedeelte dat zich afspeelt 
tijdens het maken van de foto is essentieel voor 
het eindresultaat. Gevoel, emotie is een steeds 
terugkerend thema in mijn werk.
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Wat mij steeds fascineert is de onvoorspelbare 
wisselwerking tussen licht en water en de spiege-
lingen van de omgeving. Het is wonderlijk om te 
zien hoe het beeld verandert bij elke windvlaag, 
lichtinval of voorbij zwemmende eend. Soms lijkt 
het licht te dansen over het oppervlak en soms lijkt 
het water donker en ongrijpbaar. 

Het blijft voor mij boeiend om te zien hoeveel 
invloed een pas opzij, een plotselinge beweging in 
het water of de verandering van het weer heeft op 
het kleurenspel van het beeld. 
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Deze twee beelden zijn onderdeel van een serie 
over water. Daarvoor ben ik regelmatig naar 
dezelfde vijvers in Den Haag gegaan waaronder 
die van het Gemeentemuseum Den Haag. 

Loving Light en Purple Sense zijn op dezelfde 
plaats genomen direct na elkaar. Toch zijn ze 
compleet anders. Dat maakt fotograferen een 
onvoorspelbaar en steeds interessant avontuur.

Mijn werk is enerzijds een zoektocht naar het per-
fecte beeld ontstaan door de werking van het licht 
en anderzijds door het vastleggen van de  wereld 
om ons heen, het onverwachte in het dagelijkse 
leven. Zonder opsmuk, maar gewoon bijzonder 
zoals het is. 
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Het schilderij Fee beeldt het portret van de kun-
stenares midden tussen de Mobiele Eenheid uit 
waar een drang van overleven zichtbaar is. Het is 
een weergave van de maatschappelijke werkelijk-
heid. Alleen is de werkelijkheid iets verdraaid. Het 
moet de toeschouwer prikkelen maar het moet 
ook confronteren. Ik vind de sfeer in een schilderij 
belangrijk. Het schilderij maakt deel uit van serie 
van vijf werken waarvan er een helaas gestolen is 
tijdens een expositie. Ik schilder met kleur en pen-
seel omdat ik na vele omtrekkende bewegingen in 
mijn leven toch steeds terugkom bij een creatief 
proces en een artistieke activiteit.
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Het schilderij Wij houden van jullie beeldt de 
kunstenares uit als demonstrant midden tussen de 
Mobiele Eenheid. Wat is houden van: een begrip of 
onvoorwaardelijk liefde? Iedereen gelukkig zien. 
Voor eeuwig. Het schilderij is duidelijk, eerlijk 
en er is veel aandacht voor detail. Het schilderij 
maakt onderdeel uit van de serie Mobiele Eenheid. 
Jammer genoeg is van deze serie een schilderij 
gestolen. Houden van geeft iemand het gevoel 
onoverwinnelijk te zijn en alles voor een ander 
over te hebben. Is dat niet gewoon allemaal liefde?
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Het onbewust aanleren van normen, waarden 
en cultuurkenmerken in het vroege begin van 
ons leven, zorgt ervoor dat we (deels) worden wie 
we zijn. Ze vormen ons en laten ons, zonder dat 
wij daar bewust van zijn, sporen na. Mijn werk 
concentreert zich rond dit thema: de socialisatie.  
Daarbinnenin  gaat steeds meer over altruïsme. 
Dit komt voort uit mijn ongeloof tot ditzelfde 
begrip. Ik zoek naar uitingen, houdingen en 
gedachten die mij kunnen overtuigen van het 
bestaan van de onbaatzuchtige mens. Zoutwater 
en zalf is gemaakt in deze zoektocht naar het 
onvoorwaardelijke. 
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De foto maakt deel uit van een serie studioportret-
ten van daklozen, gemaakt op diverse locaties 
in het zuiden van de USA in 2010-2011. Het ging 
mij in dit project niet om het fotograferen van 
het cliché van wát deze mensen zijn: ik heb alle 
parafernalia die hun dakloosheid en armoede 
symboliseren weggelaten en mij geconcentreerd 
op wíe ze nu eigenlijk zijn: op hun geestestoestand 
in plaats van op de materiële omstandigheden. Ik 
vroeg me af: wat krijgen we te zien als we Cynthia 
en Pierre en al die anderen werkelijk aankijken?
De serie wordt in oktober 2012 groot geprojec-
teerd in de openbare ruimte in downtown Atlanta, 
Georgia.
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De Kus is een icoon van het leven van de Roma. Ik 
vind in mijn jarenlange zoektocht naar identitei-
ten de waarheid in de Kus. Liefde en haat, armoede 
en rijkdom, triestheid en humor, realiteit en 
absurdisme zijn begrippen die ik terugvind bij de 
Roma én in deze foto van een zoenend Romastel, 
genaamd De Kus. 

Van 2005 tot 2015 geldt het Decennium van Roma-
integratie, een Europees samenwerkingsverband 
tussen regeringen, NGO’s en Roma-organisaties.
Sinds 2005 fotografeer ik Roma en Sinti in 
Europa, om zo na tien jaar een visueel en 
antropologisch beeld te geven van een decen-
nium Romaleven en -acceptatie. Integratie en 
acceptatie: het lijkt een idealistisch plan dat geen 
werkelijkheid wordt. Zeker niet in 2015. Agressie 
tegen Roma neemt toe. Discriminatie van Roma 
en Sinti vinden we in elk Europees land, in elke 
stad en in ieder dorp.
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Dit werk gaat over zelfkritiek en kronkels in je 
hoofd. Door zelfopgelegde eisen en waardeoor-
delen ontstaan ideeën in je hoofd die niet altijd 
kloppen met de werkelijkheid. Met deze installatie 
wil ik aantonen of belichten dat zelfkritiek zich 
ook projecteert op de mensen van wie je houdt. 
De haren van de ander schikken – een intieme 
handeling die liefdevol, teder, snel of vinnig wordt 
verricht – zegt veel over de onderlinge verhouding 
tussen degene die het ondergaat en degene die het 
uitvoert.
Mijn werk daagt de kijker uit plaats te nemen en 
daarmee verlengstuk te worden van de instal-
latie, waarbij hij of zij onderdeel wordt van deze 
intimiteit.

In mijn werk spelen herkenning en persoon-
lijke onderwerpen een belangrijke rol.  Hierbij 
combineer ik graag audiovisuele technieken met 
gebruikte materialen.
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Mijn werk gaat over mijn eigen leven, mijn emo-
ties, verlangens, angsten en identiteit. 
Het bed is niet alleen een veilige plek om uit te 
rusten en lief te hebben, maar het kan ook vol zijn 
met angstdromen en geheimen. Dit werk is niet 
eenduidig, want het nodigt uit om te associëren. Ik 
wil er niet veel meer over zeggen, dat zou de toe-
schouwer te veel sturen. Ik probeer in ieder geval 
altijd een diepere lading aan mijn werk te geven. 
Ik beperk mij niet tot één techniek. Afhankelijk 
van wat ik wil verbeelden, kies ik mijn medium, 
variërend van installatie tot fotografie, en van 
textiel tot tekenen.
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Transparante ‘doos’ vol herinneringen 
in weemoed en melancholie.
Mijn afkomst, mijn zijn.
De vitrage uit mijn ouderlijk huis al in menig 
ander werk gebruikt, doet mij intuïtief op zoek 
gaan naar dat beeld dat ik voor ogen heb of mid-
dels het proces ontstaat.
Ook in dit werk ben ik op zoek gegaan naar de 
kwetsbaarheid van ons mens-zijn.
Het fragiele, bij de herinnering aan toen willen 
komen, maar er geen vat op krijgen.
De Leegte.
Afdruk transparantie in Leegte (een lege open 
doos)
Om de doos heen kijkend... voel ik de doos gevuld,
vol van Liefde. 
In Liefde.

Dat beeld, beeld dat op mijn netvlies staat,
ach, dat beeld, dat staat...
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Het masker van de realiteit, oftewel: wat is echt 
en wat is onecht? De vraag die telkens terugkeert 
in mijn werk. Een opgezet dier lijkt echt van 
buiten maar is van binnen opgevuld. Werkelijk of 
onwaar, geacteerd of real life, natuur of gemaakte 
natuur. Laat je je leiden door een fysieke of gees-
telijke handicap, een schokkende gebeurtenis. 
Of kan je zelf het roer omgooien en kiezen voor 
je eigen kracht en je eigen levensverhaal om zo 
een waardevol leven te leiden. In mijn kunst laat 
ik me leiden door deze contrasterende vragen. 
Het verhaal van het Lelijke Eendje is ontroerend 
en vertederend, uiteindelijk blijkt ze een mooie 
zwaan te zijn.
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Onderweg in de stad, in de natuur, vanuit een 
trein, de auto of lopend maak ik mijn fotobeel-
den. In mijn werkruimte kies ik beelden die mij 
aanspreken door vorm, kleur of sfeer. De beelden 
uit de werkelijkheid worden in meer of mindere 
mate geabstraheerd totdat ze voldoen aan mijn 
verlangen om uitdrukking te geven wat mij boeit 
of beweegt.
Zo maakte ik deze foto op een terras in Madrid. Ik 
haalde het uitzicht op Madrid weg en maakte dat 
grijs. Er ontstond een melancholiek beeld en ik 
noemde het Leaving, waarmee ik mijn gevoelens 
weergaf bij afscheid nemen van mijn geliefde 
vader bij zijn overlijden. 
Ik werkte het thema leaving uit en zo ontstond een 
serie fotobeelden, waar deze foto onderdeel van 
uitmaakt. 
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Dit beeld maakt onderdeel uit van een serie over 
de jas. In de winter van 2009 nam de jas dierlijke 
vormen aan op het strand. Het vervolg ontstond in 
de studio, waar de jas los kwam van de omgeving 
en meer een object op zichzelf ging vormen. Op 
het werk gaat het meisje schuil achter de jas, maar 
je raakt betrokken door haar nieuwsgierige blik. 
Ze houdt de jas stevig vast, hoewel haar armen het 
niet helemaal kunnen omsluiten. 
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In mijn werk speelt textiel als materiaal de 
hoofdrol. Ik bouw mijn beelden op met naald en 
draad, in combinatie met andere technieken. Er 
zijn figuratieve en abstracte elementen te zien met 
hun eigen zeggingskracht, die ruimte laat voor 
persoonlijke interpretatie. De gebruikte, oude 
kledingstukken verwijzen naar de menselijke 
figuur, als echo van een persoonlijk verleden. 
Slijtplekken, scheuren, littekens, oude stoffen, ze 
vertellen hun eigen verhaal. Ik laat me inspireren 
door thema’s als vrouwelijkheid, kwetsbaarheid 
en kracht.
Dit werk toont naast kwetsbaarheid ook de kracht 
van ‘samen sterk’, en de steun en liefdevolle 
bescherming van een groep. De oude colbert-
mouwen heb ik op een metalen rek genaaid. In het 
midden trekt een dunne draad je blik naar binnen, 
waar een klein geborduurd zakdoekje tussen de 
beschermende haag van mouwen hangt.
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Als kind was ik gek op sprookjes. Mijn favoriet: Beauty 
and the Beast, het beest afgebeeld als man met leeu-
wenkop. Ik hield van leeuwen. Hier was een prins, met 
leeuwenkop en mannenlichaam!  
Ik was meteen verliefd. 

Jaren later… een nazomer met zwoele nachten.  Ik 
hoorde het kreunen van  mijn buren, ik fantaseerde 
dat de perfecte minnaar mijn slaapkamer binnen-
kwam, met leeuwenkop en mannenlichaam; hij kwam 
naar mij toe wanneer ik wilde en als ik verzadigd was 
ging hij weer weg. Volgende dag vond ik Karel, een 
plastic leeuw op ware grootte, voor een winkel. We 
namen een taxi naar huis… 

Een liefdesspel van een vrouw en een plastic leeuw. Het 
gaat echter verder: de wens de werkelijkheid naar je 
hand te zetten, om datgene te krijgen waar je zo vurig 
naar verlangt, en zo de ultieme projectie te creëren 
waarin een plastic leeuw de minnaar van je leven wordt.
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Mijn grootmoeder is afgebeeld vol liefde, ze is vrij 
en glimlacht vanwege haar innerlijk geluk (en 
het taartje!). Mijn grootmoeder is overleden en 
heeft een bron van wijsheid voor me achtergela-
ten. Ze heeft me met haar ervaring, wijsheid en 
kracht helpen herinneren dat het leven zich altijd 
beweegt naar vervulling. Zij was tevreden met de 
wereld waarin zij leefde en woonde. Ze was ver-
bonden met de aarde en de hemel. Zij kon met een 
ieder delen in liefde, stabiliteit en genegenheid die 
we in haar zo gemakkelijk kunnen herkennen. 
Oma is het archetype van alle grootmoeders die 
ons zijn voorgegaan. Zij zijn hier en nu bij ons en 
zullen ook in de toekomst bij ons zijn. Grootmoe-
der leert je opnieuw in contact te komen met de 
eigen innerlijke overvloed die in ieder aanwezig is 
en met de overvloed die overal rondom is.
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Deze foto staat op de voorkant van mijn boek Oude 
Liefde. Ik heb daarvoor 23 stellen die 60 jaar of 
langer een liefdesrelatie hebben, gefotografeerd 
en geïnterviewd. 
Deze situatie deed zich voor toen ik met dit 
echtpaar naar de plaats liep waar we hun foto voor 
het boek gingen maken. De foto is niet geposeerd 
en snel genomen. Voor een boek met de titel Oude 
Liefde vond ik dit een mooie voorkant. Deze foto 
straalt een universeel gevoel van liefde uit. Samen 
oud worden en elkaar blijven liefhebben is toch de 
droom van heel veel mensen.

In mijn werk probeer ik het mooie en bijzondere 
van alledag te laten zien. 
Ik noem het ‘De poëzie van het dagelijks leven’. 
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Je spiegelt jezelf in de ander en de ander in jou. 
Proberen het overdonderende gevoel van liefde 
te vatten in zijn eenvoud, ontdaan van alle ruis. 
Het gaat om mensen en om mijn zoektocht  naar 
de essentie van menselijk contact. Ik ga uit van 
elementaire vormen: capsules, ovalen of ringen. 
Het abstraheren helpt mij om de complexe wereld 
te begrijpen.
Regelmatig werk ik in Jingdezhen, het porse-
leincentrum van China, waar ik met de lokale 
ambachtslieden mijn ideeën in porselein kan 
vereeuwigen.
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De kijker op deze foto is drie meter lang. Er ont-
staat een situatie die de mensen vreemd is: elkaar 
direct in de ogen aankijken, iets wat normaal niet 
zou gebeuren over deze afstand in de vrije ruimte. 
De kijker zorgt ervoor dat de omgevingsruis die er 
is, wordt uitgeschakeld. De focus ligt op de ogen 
van de ander. De rest van de ruimte verdwijnt, een 
intiem moment ontstaat. Het bekeken worden 
door de ander en de verloren grip op de ruimte om 
hen heen maakt hen kwetsbaar. 
Als toeschouwer word je uitgesloten van het 
moment dat zich laat vangen in de kijker, je bent 
plotseling geen deelgenoot meer van de ruimte 
die er was. In mijn werk onderzoek ik dit conflict 
dat ontstaat; op welk moment worden mensen 
zich bewust van zichzelf, van de ander en van de 
ruimte?
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De haas is onderdeel van een theatrale instal-
latie van vier dieren die ik Animals of Shade heb 
genoemd. Deze haas wilde ik kwetsbaar maken. 
Hij schrikt van de aanblik van ons mensen. Hij 
confronteert ons met onze verloren liefde. Name-
lijk die voor de natuur. 
Hoe vaak zien wij nog een haas? Het is een impres-
sie van een wezen met een ziel; wij weten ons 
geen raad als een dier ons recht in de ogen kijkt. 
Het is de natuur zelf die je dan zonder een omweg 
aanspreekt. 
Om de haas in zijn eentje meer zeggingskracht 
te geven heb ik een opbergkist op maat gemaakt, 
waarvan de zijwanden openvallen. Deze kist 
vormt zo een kruis waar de haas in het midden 
geplaatst is. Dit beeld vertegenwoordigt wat mij 
betreft de cultuur die wij van de natuur gemaakt 
hebben.
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Door transformatie, onderzoek en experiment 
maak ik beelden die aangenaam zijn om naar 
te kijken maar door een gelaagdheid, waarin 
mysterie, vervreemding en de melancholisch 
poëtische sfeer, ook verwarring oproepen. Ik wil 
de beschouwer verwonderen en meevoeren in een 
door mij gecreëerde wereld. Een wereld die een 
ambivalentie in zich draagt door met begrip-
pen als werkelijkheid en schijnwerkelijkheid te 
spelen. 

Bij deze foto is een locatie de inspiratie om 
een geënsceneerde foto maken. Gedeeltelijk 
instrueerde ik een man en een vrouw. Ik zocht 
de sfeer die ik wilde benadrukken en keek wat er 
gebeurde.  De mise-en-scène, compositie, kleur, 
licht en met name de sfeer spelen een rol. Je moet 
raden naar wat deze mensen met elkaar hebben 
en wie ze zijn.  Door de afstand die ik inneem als 
fotograaf, word ik een medespeler, en een voyeur.
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Een van mijn inspiratiebronnen is mijn directe 
omgeving, de wereld in het klein.
Ik zie graag hoe dingen van karakter veranderen 
door de tijd, door gebruik, door een benadering of 
samenspel, gewone dingen, vlakbij.
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In 2011 zagen wij, Kris en Kim, elkaar drie 
maanden niet. Kris vertrok naar China om les te 
geven op een kunstacademie en Kim bleef achter 
in Nederland. We leven in een een digitale tijd 
waarin afstanden lijken te vervagen en iedereen 
haast altijd en overal te bereiken of te volgen is, 
maar aan digitale middelen alleen dachten we niet 
genoeg te hebben. In een poging een afstand van 
ruim achtduizend kilometer te beteugelen, gaven 
we elkaar iedere week een ‘liefdesopdracht’. De 
uitkomst wisselden we uit. Het resulteerde in een 
eerlijke verzameling van een streven naar samen.
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De kleuter, geschilderd in pasteltinten met haar 
demonische blik, onverzettelijke houding en sloop-
hamer in de hand, is dwars, krachtig en angstaan-
jagend. Ze acteert in mijn filmische wereld waarin 
altijd iets vervreemdend is geslopen. Het is een 
wereld van suggestie, metaforen en verhalen. Vol 
‘suspense’. 

In mijn werk staat de mens centraal. Mijn hoofdper-
sonen zijn meestal meisjes of vrouwen. Vaak zijn 
ze alleen en het gaat altijd om relaties. Machts-
verhoudingen binnen die relaties intrigeren mij. 
Tussen man en vrouw, volwassene en kind of tussen 
kinderen onderling. Waarbij groepsvorming versus 
de eenling een rol speelt. Wanneer het streven 
naar harmonie mislukt, wringt en schuurt, wordt 
het interessant voor mij. Deze ‘schoonheid van het 
falen’ bevat een ondertoon van tragiek, een verlan-
gen naar zuiverheid en puurheid, in de wetenschap 
dat puurheid kwetsbaar is en van korte duur.
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Dit doek is een geschilderd verhaal over de onder-
gang van oude regimes, liefde en schijn, opbouw 
en corruptie en de tegenstelling tussen tradities 
en het nieuwe leven. 

Ik reis veel in de Balkanlanden en de indrukken 
die ik daar opdoe, vormen vaak een inspiratiebron 
voor mijn schilderijen. In mijn schilderijen plaats 
ik personen en/of dieren in het decor van een 
gebouw of landschap. Het zijn (magisch)realis-
tische werken in olieverf geschilderd.

Al vanaf mijn zestiende houd ik mij bezig met 
schilderen. Ik ben autodidact en heb een tweetal 
jaren op de avondkunstnijverheidschool gezeten. 
Schilderen is mijn lust en mijn leven, maar voor 
het nodige inkomen heb ik er altijd bij moeten 
werken.
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Amerikaans natuurkundige Mr. Richard Feynman, 
Nobelprijswinnaar, gaf in 1959 een lezing: ‘There 
is plenty of room at the bottom’, waarin hij het idee 
opperde om atomen te gebruiken als bouwstenen voor 
structuren. Daarmee werd hij de grondlegger van de 
nanotechnologie. 

De tekening baseert zich op de zelfreflectie van de 
abstracte gedachtes die zich openbaren als associatie 
van gevoelens en denkbeeldige waarnemingen in 
relatie tot onze belevingswereld en de maatschappij. In 
één woord: inflectie. Hoe neem je waar? 

Het getekende C60-atoom (buckyball) als metafoor 
voor de ontwikkeling van de nanotechnologie die 
in onze maatschappij gebruikt wordt in voedsel en 
gebruiksvoorwerpen, zonder dat wij een risicoafwe-
ging kunnen maken over de langetermijneffecten van 
de nanodeeltjes. Het asbest van de 21ste eeuw.

Het kindfiguur symboliseert deze subjectieve naïvi-
teit. De libelle symboliseert een kleine beweging die 
tot grote veranderingen kan leiden: ‘The Dragonfly 
Effect’.  Go with the flow…niets is wat het lijkt. 
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Schoenen zijn er altijd – zichtbaar en onzichtbaar. 
Mijn associatie met schoenen is dat ze er altijd 
zijn, in beweging en op weg. Schoenen zijn een 
belangrijk onderdeel van wie ik ben.
Ik wil de toeschouwer de beelden laten beleven. 
Tijdens een ontmoeting, een droom, een gebeur-
tenis of een herinnering. Iets vanuit een ander 
perspectief teweegbrengen bij  de kijker vind ik 
belangrijk.
Het fascineert me om gewone situaties op een 
directe en enigszins abstracte manier te verbeel-
den. Zonder te veel bewerking en bij voorkeur 
met duidelijke kleuren, lijnen, licht en geluid die 
samen een sfeer creëren. 
Het werk ontstaat uit veel beelden waarin zich 
langzamerhand een verhaal vormt.
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Zachtjes klopte ik op de deur van zijn kamertje. 
Hij deed niet open en heel voorzichtig opende 
ik de deur. Daar lag hij te slapen, gekleed in de 
vuurrode Urker kiel. Klein en nietig, opgerold 
als een foetus. Met mijn fototoestel in de hand 
voelde ik me een voyeur. Een half uurtje later 
klopte ik opnieuw aan. Daar zat hij aan zijn tafel: 
het pakje Zware Van Nelle voor zich en met een 
brede glimlach wachtte hij op me. Bijna 100 jaar 
en een rotsvast vertrouwen in de Heer. Een leven 
lang gewerkt als visser op de Zuiderzee en later 
het IJsselmeer. Zijn bijnaam was Appien ‘Snel’ en 
inderdaad, wat was hij nog behendig. Ik maakte 
met veel liefde en aandacht een prent van hem en 
deze hing in het gemeentehuis op Urk. De dag dat 
ik mijn expositie ontruimde, stierf hij: Appien, de 
laatste man in klederdracht op Urk.
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Voor dit werk overwogen titels: 
‘For The Love of Hirst’, ‘For Damian’s Sake’, 
‘Assembled Elements Swirling in a Delicate Pat-
tern for the Purpose of Love (Round)’,‘I Am Alive 
and Kicking, Creator of Love’, ‘Made by the Artist 
Himself, Personally’, ‘The Acquired Inability to 
Love’, ‘Memories of Moments with Love’, ‘Never 
Let the Truth Get in the Way of a Good Story/I 
Love the Parents (Erection), ‘Untitled No. 1’, ‘Love 
Regained’, ‘Where Are We Going? Where Do 
We Come From? Is There Love?’,‘The Love and 
the Vanity’ en ‘The Miracle of Love’. Het werd de 
laatste.
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De vis heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk 
thema in mijn werk. Altijd onder water en onzicht-
baar zolang hij leeft. Als hij zichtbaar wordt, is zijn 
lot onherroepelijk: voedsel.
Tijdens het prepareren van vismaaltijden trof mij 
telkens de levende blik in de ogen, wat leidde tot 
de serie visportretten. Al bereidend en waar-
nemend – de huid, zijn gewicht en vlees in mijn 
handen voelend – veranderde mijn verhouding tot 
de vis, van voedsel naar dier. 
Ik zie de vis als dier en ga hem een respectabele 
begraafplaats geven.
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Dit werk bestaat uit een serie organisch gevormde 
producten die zijn gemaakt van waar de titel al op 
slinkse wijze naar verwijst...
De afstotelijkheid van het materiaal wordt teniet-
gedaan, zowel door uiterlijke aspecten, als door de 
context die door de producten wordt gecreëerd.
Het werk stelt zo indirect vragen over de manier 
waarop we waarde toekennen.
Draait het om de inhoud of is het het omhulsel 
dat telt? Maakt liefde voor schoonheid ons blind 
voor de waarheid?  En als je de waarheid kent, kan 
liefde dan nog bestaan..?
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Er zijn twee centrale thema’s in mijn oeuvre: de cul-
turele diversiteit in onze samenleving en de verschil-
lende aspecten van het vrouw zijn. Dit werk  is een ode 
aan de verbintenis tussen moeder en kind, de enige 
onvoorwaardelijke liefdesrelatie die mogelijk is tussen 
twee mensen.

In mijn werk snijd ik onderwerpen aan waar wij  
tegenaan lopen in het dagelijkse bestaan, zoals liefde, 
dood, geboorte, verlies en de verhouding tussen de 
seksen. Persoonlijke ervaringen en interesses worden 
gespiegeld aan deze universele emoties en thema’s. 

De fascinatie voor de scheppende kracht van de mens 
is leidraad in de keuze voor  onderwerpen en 
materiaalgebruik. De handmatige en ambachtelijke 
uitvoering is van essentieel belang voor het werk: 
de geïnvesteerde tijd en arbeid geven het werk een 
organisch en doorleefd karakter. De traagheid in de 
totstandkoming is tevens een stellingname tegen de 
snelheid en hoeveelheid waarmee informatie tot ons 
komt in deze tijd.
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Jarenlang heb ik met traditionele klei gewerkt. 
Voor deze twee beeldjes ben ik overgestapt naar 
een moderne plasticine klei: een zacht materiaal 
waarmee ik gedetailleerd kan werken. Ik ben 
geïnteresseerd in Tintypes: oude foto’s van rond 
1800, waarin vooral kinderen poseren voor de 
camera. Inspiratie vind ik ook in graphic novels, 
anime, oud speelgoed en kleding.
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Jarenlang heb ik met traditionele klei gewerkt. 
Voor deze beeldjes ben ik overgestapt naar een 
moderne plasticine klei: een zacht materiaal 
waarmee ik gedetailleerd kan werken. Ik ben 
geïnteresseerd in Tintypes: oude foto’s van rond 
1800, waarin vooral kinderen poseren voor de 
camera. Inspiratie vind ik ook in graphic novels, 
anime, oud speelgoed en kleding. Bij dit beeldje 
heeft het meisje een salamander op haar schouder. 
Door de onafscheidelijke band transformeerde zij 
zelf richting het amfibie-zijn.
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Ik put uit een grote doos foto’s en brieven op mijn 
eigen zolder en ik maak gebruik van gevonden 
foto’s van internet of andere bronnen. Oude foto’s 
zijn een verwijzing naar het leven van voorouders 
en hoe zij waren toen ik er nog niet was. Ze zijn 
een verbinding van heden en verleden.

Mijn werk ontstaat vanuit een bron met herinne-
ringen en gevoelens. Een nieuwsgierigheid naar 
achtergronden, tradities, verbondenheid en gevoel 
laten mij voortdurend – bewust maar meestal 
onbewust – zoeken naar nieuwe uitingsvor-
men. Ik probeer materie en herinnering te laten 
samenkomen. Het werk ontstaat door te doen, 
wat je precies wilt ontdek je gaandeweg. Ik werk 
vaak in lagen: lagen van geheugen, generaties 
en techniek. Door foto’s over elkaar te plaatsen, 
halftransparante afdrukken op elkaar te leggen, of 
in dit geval het wegsnijden van de stof.
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Dit werk is gebaseerd op een aangrijpende 
autobiografische ervaring die ik een  emotionele 
uitlaatklep wilde geven. Om deze enerverende 
belevenis te vertalen in iets positiefs is een graphic 
story ontstaan waarin het dramatische en komische 
elkaar raken.
Het verhaal gaat over de liefde en het gemis van een 
vader door zijn dochter ondanks en als gevolg van 
een verre afstand. 

Om het rauwe verhaal op een krachtige manier te 
communiceren, heb ik gekozen voor een con-
trastrijk beeld: zwart-wit met een steunkleur geel.

Mijn werk beweegt zich tussen illustratieve en 
‘vrije’ kunst. Wat mij interesseert in een beeld, is 
het zoeken naar een grens. Een beeld dat visueel 
goed communiceert en tegelijkertijd de eigenheid 
en ruwheid behoudt. Een beeld dat niet té verha-
lend is en dat de kijker prikkelt om te interpreteren.
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Als inspiratiebron voor mijn schilderijen gebruik 
ik mijn eigen foto’s en foto’s uit kranten en 
tijdschriften. Ik maak dagboeken waarin ik foto’s 
plak, tekeningetjes maak en gedachten verwoord. 
Deze dagboeken gebruik ik voor mijn werk. Op 
die manier worden mijn fascinaties zichtbaar.
Ik werk vooral op papier en op doek, en mijn tech-
niek ontwikkelt zich gaandeweg. Schilders die ik 
bewonder zijn Luc Tuymans en Marlene Dumas.      
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Door mijn beroep kom ik vaak bij mensen thuis. 
Er ontstaat een persoonlijke band waardoor ze 
zich in hun eigenheid en kwetsbaarheid laten foto-
graferen. Dit resulteerde in een serie foto’s die de 
stijl van mijn werk heeft bepaald: portretten van 
kwetsbare mensen in hun eigen omgeving.

Ik vind het belangrijk om mensen in hun eigen 
omgeving en sfeer te fotograferen. Je kijkt even 
bij hen binnen in hun leefwereld. In de stijl van 
een documentaire wil ik iets laten zien dat alleen 
ik, door het opgebouwde vertrouwen, mag foto-
graferen. Wat de geportretteerden zien in mijn 
foto’s blijkt hen zelf te verrassen, maakt trots en 
overstijgt het zelfbeeld. Dit vormt mijn inspiratie 
en motiveert me om hier verder mee te gaan.
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De foto maakt deel uit van een verhaal over de 
liefde tussen de vlieg Vlieg en het meisje Irene. 

Ik heb een grote liefde voor kleine dagelijkse 
dingen. Dingen die onbelangrijk lijken en 
onbenullig. Dat wat vanwege zijn banaliteit bijna 
onopgemerkt blijft, wil ik weer laten zien. Soms 
door kleine veranderingen aan te brengen en 
soms door een verfrissende blik. Zodat het ‘niet 
zien’ verandert in ‘hee!’ en enthousiasme voor het 
gewone. Visjes van de markt, een gevonden veer 
en een hondje in het stof.
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Ik werk associatief. Een stukje afvalschuim heeft 
in mijn ogen wel iets weg van een zee. En som-
mige stenen lijken net rotsen. Ik hou ervan om 
op een berg te klimmen en vanaf daar te kijken 
naar de wereld om mij heen. Als ik afstand neem 
van dagelijkse situaties en materialen worden ze 
bijzonder. Ik verwonder me over het allerdaagse 
en de schijnbaar onbelangrijke momenten. Zijn 
deze momenten eigenlijk wel zo onbelangrijk? Ik 
vind van niet. Ik werk op kleine schaal zodat de 
toeschouwer ook letterlijk op mijn denkbeeldige 
berg terecht komt. Ik wil een verhaal met weinig 
vertellen. Mijn verhaal is eigenlijk niet meer 
belangrijk. Het wordt een verhaal van de kijker. Je 
eigen verhaal is immers altijd het mooist.
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Dit werk is een van mijn wanhopige pogingen 
om mijn herinneringen te conserveren en zo veel 
mogelijk te reproduceren. Het bestaat uit acht-
enveertig glazen reageerbuisjes in een metalen 
rekje. In ieder buisje zit een opgerold portretje 
van steeds dezelfde man. De portretjes zijn met 
inkt op transparant papier getekend. Doordat je 
een aantal kenmerken van een gezicht ziet, blijft 
ieder tekeningetje duidelijk een portretje. Toch 
kan je niet precies herkennen wat er getekend 
is, omdat ze zijn opgerold en alle lijnen dus door 
elkaar heen zijn gaan lopen. 

Ik doe een onderzoek naar de liefde, en het kwijt-
raken daarvan, en wat dat doet met je herinnering 
en perceptie. Waarom veranderen herinneringen 
zodra je ze niet meer met iemand deelt? Wat is de 
meest effectieve manier om een herinnering te 
behouden, of intact te laten?
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In Balts versterkt de aanwezigheid van de twee 
uitbundig dansende mensen in een lege bar de 
indruk dat deze geliefden alleen voor elkaar 
bestaan. Zij gaan volledig op in zichzelf en elkaar. 
Zijn er eigenlijk nog anderen? Het maakt hun niet 
uit. De toeschouwer intussen, staat erbuiten. 
Daarin ligt mijn fascinatie, in het weergeven op 
het platte vlak van een ruimte die een sterk gevoel 
oproept. Ik vind die ruimte soms in landschappen, 
in gebouwen met bijzondere architectuur en in 
fabrieken met resten van technische installaties. 
Met potlood en krijt zorg ik voor een duidelijke 
perspectiefwerking en voor een groot licht-
donkercontrast. Op deze manier wil ik bereiken 
dat de toeschouwer de ruimte in mijn werk heel 
direct ervaart.
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Ik ben een tekenaar. Zelfs in mijn schilderwerk. 
Ik hou van het zwart-wit in tekeningen. Het 
mysterieuze, het tere, de fluwelen toets, ik raak 
zeer geïnspireerd door de tekentechnieken van de 
oude meesters.
In de grafiek kan ik mij uitleven in het maken van 
mezzotinten, met ook hier weer die geheimzin-
nige uitstraling in licht en donker. Ook in mijn 
schilderingen gebruik ik weinig kleur, veelal 
aardekleuren en bijna altijd monochroom. Ik werk 
voornamelijk nat in nat vanuit een donkere onder-
grond, waaruit ik weghaal en toevoeg. De voorstel-
ling doemt als het ware op uit een dikke mist.
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In dit werk gaat het ‘verhaal’ over iets wat eigenlijk 
iedereen weet, maar wat vaak vergeten wordt: 
liefde is het belangrijkste, maar wij moeten besef-
fen dat het niet vanzelf gaat. Daarom willen mijn 
379 slakken, met hun laagjes en unieke verschil-
len, uit ‘het kunstwerk’ treden en de wereld 
ingaan om dit te vertellen, ze zijn ArtPart. Wat 
betekent dat zij, met hun bijhorende boodschap, 
één voor één, een nieuwe eigenaar vinden. In 
plaats van één eigenaar, op één locatie, zijn wij met 
z’n allen een verspreid, maar geheel object.

In al mijn werk is de gedachtegang dezelfde: woor-
den en zinnen plaats ik in verhouding tot de mens, 
het milieu en de wereld, zoekend naar het verhaal. 
Dit werk begon met de woorden ‘inside-out’. Als je 
iets ‘inside-out’ weet, dan weet je het echt!
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Een frisse ochtenddauw, rennen over bladeren en 
takjes op de zachte bosbodem en niet meer bang 
zijn, het volle leven tegemoet...  Adolescentie en 
daarbij de transitie van meisje naar volwassene 
zijn een steeds terugkerend thema.
Na kleine schilderijtjes met titels zoals Falling 
for a Werewolf en AAAH! is Hey! het grootste en 
laatste werk in de serie schilderijen die ik heb 
gemaakt waarin de weerwolf verschijnt.
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Zijzelf, haar buitenkant en haar innerlijk: ze zijn 
elkaars spiegelbeeld. De een is wat gehavender dan 
de ander. De buitenkant is glad, gepolijst en een 
schijnwaarheid. Soms draagt het een masker. De 
binnenkant is gehavend en werkelijk. Haar naakt-
heid staat symbool voor kwetsbaarheid en overgave. 
Haar verhullen voor zelfbescherming en verleiding. 
En haar bedekken voor verraad. 

In iedere vrouw bevindt zich een tweede vrouw: 
een uiterlijk wezen en een innerlijk criatura, een 
wezen dat in de bovenste wereld leeft en een dat 
in de wereld leeft die niet zo gemakkelijk valt te 
ontwaren. Het uiterlijke wezen leeft bij daglicht en 
kan gemakkelijk worden waargenomen. Maar de 
criatura komt meestal van ver naar het oppervlak, 
duikt vaak op en verdwijnt even snel weer. De 
paradox van de dubbele natuur van vrouwen is, dat 
deze ‘twee vrouwen in een zijn’, afzonderlijke maar 
aaneengekoppelde elementen in de psyche, die zich 
op duizenden manieren verbinden.

%)0%)

28EJ5L(=@AS

i"#[,,-

=AX(R(=MM(:G

-'T+0)'e

TNKD9UI(8K(K7HR9V75;



130 131

,,#%*'(&)'i%'

iHGG9H(%E9OHU

Het beeld is afgeleid van de werken die ik dit jaar 
in maart maakte voor een expositie in München, 
Duitsland.  Deze werken ontstonden als reactie op 
de Beierse cultuur en op de architectuur van de 
voormalige fabriek die dienst deed als tentoonstel-
lingsruimte.
Van rode fluwelen stof met gouden haarklem-
men maakte ik daar een barokke zuil van vijf 
meter hoog. Tegenover deze verticale, sensuele en 
verleidelijke zuil maakte ik in dezelfde ruimte een 
liggende cirkel van rood fluweel met een doorsnee 
van 3.30 meter. 
Deze cirkel smeerde ik ter plekke in met natte klei 
waardoor het werk een aardse uitstraling kreeg 
in tegenstelling tot het hemelse van de zuil. Door 
tijdrovende technieken als borduren te gebruiken 
ontstaat een ritualisering van zowel materiaal als 
handeling.
Ik heb een voorkeur voor de eenvoud van vanzelf-
sprekende uitdrukkingsvormen die de kern van het 
menselijk bestaan blootleggen.
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Dit werk gaat over de liefde. Om de strijd én de 
tegenstrijdigheid van het geloof. Het schilderij is 
in 2011 gemaakt, naar aanleiding van een groeps-
tentoonstelling met als thema ‘Het geloof ’ in de 
Martinus kerk te Breda 

Van jongs af aan teken en schilder ik mensen. De 
mens boeit me en is een uitdagende inspiratiebron 
waar ik veel van mijn ideeën in kwijt kan. 
In mijn schilderijen spelen kinderen de hoofd-
rol. Zij staan symbool voor de onbevangenheid 
en speelsheid van de mens. De attributen die 
gebruikt worden, staan voor de volwassenheid en 
het daarbij behorende gedrag. 
Deze twee items, in één schilderij verwerkt, 
zorgen voor een tegenstelling die herkenbaar is in 
mijn werk.
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Mijn stop-motion animaties maak ik met een over-
headprojector. Het werken met de projector geeft 
me de ruimte om te werken met tactiele materia-
len en toch ‘plat’ te denken. De beelden ontstaan in 
het proces van ordenen en laten verlangens zien 
naar een sprookjesachtige, ongrijpbare werkelijk-
heid. 
Het is een kwetsbare manier van werken. Pluisjes, 
stukjes papier en fijne tekeningen op sheet liggen 
op de glasplaat. Een zuchtje wind is genoeg om het 
beeld te verwaaien. Met deze onderdelen schuif, 
stapel, bouw ik een beeld op uit schaduwen. De 
projectie fotografeer ik. Dan schuif ik verder. 
Weer een foto. Een stapeling wordt een boom. 
Blaadjes worden veren. De vogel vliegt weg en 
valt weer uit elkaar. Een veranderlijke wereld in 
schaduwen.
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Ik maak grote houtskooltekeningen. 
Het gaat mij niet zozeer over de individualiteit van 
de figuren die getekend zijn, maar over de afwezig-
heid van het individu; de gezichten worden niet 
getoond.
De organische vormen vertellen het verhaal van 
het individu. De vele gezichten van liefde en lust.
Is het verhaal ‘lief ’ dan worden de takken lieflijker, 
ronder getekend en zie je bloesem terug in het 
werk. Is er agressie dan zie je dit dus ook terug in 
de vorm van de takken en bomen. Een combinatie 
van lijven en takken, waar de beschouwer een 
actieve rol in speelt. 
Het gaat niet om hetgeen direkt zichtbaar is, maar 
om wat men denkt te zien. Men maakt het beeld af, 
vult het in en aan; ook buiten het gezichtsveld gaat 
het werk door.
Een spannende combinatie tussen abstractie en 
figuratie.
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Zowel de kap als voet van dit werk zijn gemaakt 
van eenzelfde kleisoort waar verschillende 
technieken op zijn toegepast. De voet is uit delen 
opgebouwd. Elk deel is gegoten in zelfgemaakte 
mallen. De kap bestaat letterlijk uit 100 handge-
vormde kleiplaatjes, 400 gaatjes en 120 draadjes. 
Zowel vormgeving als karakter worden bepaald 
door het Franse gedicht in reliëf, het matte trans-
parante glazuur en de draadjesconstructie.

Mijn keramiek is vaak een zoektocht naar de 
grenzen van dit kneedbare en flexibele maar 
tegelijkertijd ook zo weerbarstige materiaal. 
Ik ben meer een bouwer dan een schepper: ik 
broed eindeloos op mijn ideeën, maak een plan, 
experimenteer en maak proeven. Het is steeds een 
zorgvuldig proces om mijn gedachten daadwerke-
lijk vorm te geven. Mijn werk kenmerkt zich door 
perfectie, vakmanschap, strakke vormgeving en 
meestal een vleugje humor.
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Toen de laatste films van de verzameling van mijn 
vader werden ingeladen om naar het Filmmuseum 
in Amsterdam te gaan, realiseerde ik mij nog niet 
hoezeer de jaren van film kijken van invloed was 
geweest op mijn kijkgedrag. De grote verhuisauto 
bracht honderden oude nitraatfilms naar het museum 
om geconserveerd te worden.
Toen ik bij een laatste opruimactie resten stroken van 
films vond, ontdekte ik dat ‘mijn wereld’ beïnvloed 
is door wat mijn vader ons voorschotelde. Met oude 
35mm projectoren werd ik in mijn jeugdjaren letter-
lijk overspoeld met filmbeelden.

Mijn visuele beleven is onderhevig aan een wisselwer-
king tussen wat ik echt zie en wat geprojecteerd beeld 
is. Bij het creatieve proces is er bijna geen verschil 
tussen deze werkelijkheden. Primair is het euforische 
gevoel bij het zien van interessante beelden die ik tot 
mijn eigendom maak. Met de (fotografische) gomdruk-
techniek, heb ik een grote serie stills gemaakt. Deze 
komt uit de Nederlandse film Majoor Frans (1918) .
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Leunend op het sprookje van Alice in Wonder-
land heb ik geprobeerd ‘wonder’ momenten van 
een jonge vrouw anno nu in beeld te brengen. 
Uitgangspunt was de vraag of jonge vrouwen in 
deze individualistische, technocratische en door 
sociale media geregeerde tijd zich überhaupt nog 
wel verwonderen. Een vragenlijst onder deze 
doelgroep wees uit dat zij zich vaak verwonderen 
over liefde en dat liefde nog al eens sprookjes-
achtig op hen overkomt. Deze resultaten heb ik 
omgezet in beelden van liefde, dromen en geluk. 
Om het sprookjesachtige te benadrukken heb ik 
gekozen voor de gomdruk waardoor het beeld een 
picturale en vintage sfeer uitstraalt.
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‘Hemel(s)lichaam van mijn geliefde in pastel.
Lucht en licht spelen om het lichaam heen.
Tintelingen op de huid.
Ademen in een windstil luchtruim.’

Met pastel kan ik de beelden die in mijn hoofd 
leven in kleur en vorm op het platte vlak overbren-
gen en in een nieuwe ruimte plaatsen.
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Dit doosje vond ik op straat. Op het eerste gezicht 
onopvallende verschijnselen of voorwerpen  
kunnen mij fascineren. Ik experimenteer en speel 
ermee, haal het uit zijn context en geef er een 
nieuwe betekenis aan. Het beeld dat ontstaat asso-
cieer ik met  zacht, puur, kwetsbaar maar ook met 
vrolijk en vrij onmisbare ingrediënten van Liefde.

Het proces is het belangrijkste. Zelden heb ik een 
vooropgezet plan, ik werk intuïtief en associatief. 
Daardoor kom ik onderweg de meest verrassende 
dingen tegen die ik in diverse media verbeeld.

‘Kunst is Leven: Doen, Ontdekken....Verwonderen’ 
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Als dierenfotograaf moet je jagen: zien en 
schieten. Deze tactiek kwam goed van pas toen ik 
tijdens een rondreis door Andalusië onverwachts 
geconfronteerd werd met een voor mij  onbekend 
fenomeen. Tijdens Semana Santa – de Heilige 
Week voor Pasen – wordt de liefde voor Jezus 
en Maria openbaar gedemonstreerd. Zondaars 
maken van de gelegenheid gebruik om anoniem 
hun zonden te belijden en al doende vergeving te 
krijgen. 
Ik kreeg dit fraaie gezelschap in beeld en 
reageerde meteen. De mensenmassa liet mij 
opvallend gewillig passeren, waarna ik moeder-
ziel alleen midden op de maagdelijke rijweg stond. 
In slow motion liep ik achteruit, tempo processie. 
Langzaam maar zeker zag ik het moment aanko-
men, nu alleen nog door de knieën om het kruis 
los te krijgen.

*'1,*-),,0(i&"$

#8IIHDJ5G

i"#[,,-

>A(R(==A(:G

-'T+0)'e



150 151

*,&"0(%'*(#'i/*n*

&8E9;5(iD5U:9UH

Salon des Refusés is ontstaan naar aanleiding van 
de ZomerExpo en het thema liefde. De tekeningen 
en etsen werden bedacht en uitgewerkt tussen 2005 
en 2012 en zijn voor deze gelegenheid uitgeknipt, 
afgestempeld en in boekvorm samengebracht.

Salon des Refusés verwijst niet alleen naar de 
kunstgeschiedenis en de ZomerExpo (to be or not 
to be rejected) maar ook naar de inhoud van de doos 
(idem dito).
Het laatste beeld van de doos zou kunnen verwijzen 
naar de eenzaamheid in onze maatschappij, de uit-
eindelijke eenzaamheid van het menselijk bestaan 
of misschien gewoon naar ‘kiezen voor de minste 
weerstand’.

Ingrediënten voor een smakelijk menu: het spel 
tussen taal en beeld, dubbele bodems in een taal, 
actuele trends in de maatschappij, verwijzingen 
naar de kunstgeschiedenis, mannen en vrouwen 
met hun tekortkomingen. En dat alles met humor 
overgoten en met ondeugd geserveerd.
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In een tijd van Open & Bloot, melancholisch 
terugdenken aan de tijd dat de Kut van Courbet 
nog achter een landschapje zat
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In dit werk toon ik een man in een hevige emotionele 
crisis. Ik werd hiervan per ongeluk getuige; de fotoses-
sies maakten het hem mogelijk om beter zijn gevoelens 
te hanteren.

Mijn werk behelst thema’s als leegte, stilte, verwaarlo-
zing, vergane glorie. Op deze wijze wil ik verdriet en 
eenzaamheid uitdrukken en verbazing of tegenstellin-
gen tonen. Dit beeld ik uit via voorwerpen en situaties in 
de alledaagse bebouwde wereld, die ik als decorstukken 
herken.Tevens fotografeer ik graag mensen of gebeur-
tenissen die mij  aanspreken. Hierbij is altijd de keuze: 
ofwel mens, ofwel voorwerp staat centraal. Daarnaast 
maak ik documentair werk.
Ik werk seriematig, waarbij authenticiteit een kwaliteits-
eis is. Het beoogde doel: een in mijn ogen interessant en 
esthetisch beeld. Ik werk vaak ’s avonds, meestal met sta-
tief. Technisch vind ik het van belang dat de foto’s scherp, 
onbewogen, goed belicht en gekadreerd zijn. Indien 
het totaalbeeld overtuigt, accepteer ik echter eventuele 
onvolkomenheden.
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Mijn werk vertelt verhalen over het leven.
  
Als reis van ver en nabij, gelijk aan tijd.
Die stemmen op de ziel, dierbaar ons wij u.
In liefde bezien. 
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In mijn gezin worden scherven verzameld. Ik hou 
van die gewoonte. Alles krijgt een nieuwe kans en 
een ander leven. Vanuit de liefde die daarin leeft, is Sí 
ontstaan. Uit scherven vormde ik een nieuw geheel.   
Voor de theepot maakte ik siliconenmallen en boet-
seerde daarin gewalste klei. Zo bleven de contouren 
van de reparatiematerialen zichtbaar. De kopjes 
ontstonden uit delen van een Chinese rijstkom en 
een Engelse theekop en zijn vervaardigd met behulp 
van gipsmallen. De gebroken pot is geheeld, maar 
pas door klei ontstond de nieuwe bruikbare vorm. De 
gietklei verbeeldt de samensmelting van twee werel-
den, van twee mensen. Glazuur en bladgoud geven de 
afwerking en verfijning.
In mijn werk streef ik naar een onverwachte samen-
komst van perspectieven, functies en verwachtingen. 
Een aangenaam ongemakkelijk gevoel dat nieuwe 
gedachten lokt. Dat hoop ik bij de kijker, en mijzelf, 
op te roepen. Daarvoor gebruik ik schilderijen, teke-
ningen, groeibeelden, meubels en keramiek.
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Hoewel dit schilderij aanvankelijk ‘de schaamte 
voorbij’ was, moest ik het schilderen.
Na veertig jaar lief en leed delen, voelen we onze 
relatie als de grote liefde.
Het plaatje zegt alles, je hoeft niet te zoeken naar 
een dubbele bodem.
Niets verbergend met zuurstofslangetje is een 
zelfportret en Broekemans bekijkt de ellende met 
een onmisbare dosis humor.
Dit is de naakte waarheid, ‘tot de dood ons scheidt’.
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Liefde: ongecompliceerd realistisch. 
Centraal in mijn werk staat een onderzoekende 
kritische kijk naar mijzelf en de samenleving. 
Liefde, passie en compassie. Liefde wordt vaak 
gerelateerd met jeugdige schoonheid  en of 
verliefdheid. Met dit werk wil ik het tegendeel 
bewijzen. 

Op een vrij grove manier schilder ik voornamelijk 
portretten. Soms zijn dat nabije mensen, ouderen, 
politici of portretten vanuit de samenleving. Hoe 
zij naast en met elkaar leven en toch alleen.
Schilderen is voor mij verdiepen, vertalen, begrij-
pen, liefhebben. Verf aanbrengen en weghalen, 
snel en vrij groot. Snelle krachtige penseelstreken 
naast poetsen. Het liefst werk ik met olieverf 
vanwege de geur, de kleur en de textuur met de 
gedachte te zoeken naar de schoonheid  en kwets-
baarheid van het leven.
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Dit zijn de handen van een honderdjarige vrouw. 
De foto is voortgekomen uit mijn project 100x100, 
honderd portretten van eeuwelingen, waarbij ik 
niet de beperking, maar juist de kracht en schoon-
heid van hoge ouderdom heb willen laten zien. Het 
is een reis geworden langs prachtige gezichten 
uit de twintigste eeuw. De handen zeggen veel. Ze 
lijken wel van perkament gemaakt en hebben een 
sculpturale uitdrukking. Ze zijn gevouwen alsof 
er een stille liefde voor iets of iemand wordt uitge-
sproken. Ik word in mijn werk vaak geïnspireerd 
door wat gebruikt is, wat geschiedenis heeft en 
gegroefd is door de tijd. Mijn fascinatie hiervoor is 
terug te vinden in de keuze voor mijn materialen 
en onderwerpen. Ik ben geboeid door groeven en 
lijnen die in de natuur achtergelaten worden.
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Steeds vaker wordt in mijn werk de emotie door de 
kijker gevoeld. Dat is mijn persoonlijke zeggings-
kracht. Sinds een jaar werk ik veel met ecoline en 
pen (of kwast), Daarvoor heb ik veel geschilderd. 
Met ecoline werken is een snelle manier van 
werken, soms ontstaan vormen vanzelf en is de 
tekening in tien minuten gemaakt, direct vanuit 
het gevoel. Mijn eigen emotie is de inspiratiebron.
De figuren op de tekening staan wat onzeker 
tegenover elkaar, letterlijk en figuurlijk, omdat 
ze nog niet zo lang een liefdesrelatie hebben. Ze 
draaien een beetje om elkaar heen, de man-figuur 
kijkt wat schuchter, de vrouw-figuur gedraagt 
zich misschien zekerder dan ze zich voelt.
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De buitenlucht is mijn atelier, mede hierdoor heb 
ik een directe relatie met mijn omgeving.
Ik ben als kunstenaar op zoek naar een andere 
beleving van het Nederlands landschap. Ik wil 
deze beleving van het landschap ervaren door 
het maken van wandeling. Vele kilometers heb 
ik afgelegd, wandelingen dichtbij huis, delen van 
het Pieterpad, strandwandeling et cetera. Het gaat 
me niet om het wandelen op zichzelf, maar ik zet 
het wandelen in als functie. Door het wandelen 
ontstaat er een vertraging van tijd en plaats. Ik 
verwacht een vertraging van mijn waarneming 
waarbij ik terug ga naar de kracht van de stilte in 
een individuele ervaring.
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Een universele liefdesverklaring, aan het leven, het 
universum, jij die het leest. De inspiratie achter al mijn 
werk. In alles wat op mijn pad komt zoek ik haar: men-
sen, gebeurtenissen, het mysterie van het leven zelf.

Kunst voor mij is leren houden van het leven, van 
rauw en hard tot liefdevol en warm. Na een lang leven 
vechten om een ingewikkeld verleden te overwinnen, 
inclusief tien jaar rolstoel, begint het leven zoals ik 
mij dat voor ogen had, eindelijk vorm te krijgen. In 
de vrijheid die kunst biedt, het scheppen van eigen 
voorwaarden om vorm te geven aan wat van binnen 
leeft. En van daaruit anderen raken. Het werk zoals dat 
door het leven vormgegeven wordt in mij, weer terug-
gegeven aan de wereld en het leven zelf.

Levend met woorden, beelden en een voorliefde voor 
bijzondere materiaalcombinaties, de kwetsbaarheid 
van woorden en papier, de schijnbaar onbuigzame 
hardheid van metaal.
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Ik houd van de sfeer die deze overbelichte foto  
teweegbrengt. De intense blik op dit beeld raakt 
me steeds weer. Het was een onbewaakt moment, 
het duurde niet langer dan een paar seconden. Ik 
houd van de tristesse. Ook in mijn andere werken 
komt deze emotie vaak terug. Ik ben fotograaf en 
interviewer. Ik observeer en maak pas veel later 
het beeld. Mijn grote inspiratie is Ata Kando en 
mijn grootste muze mijn dochter.
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Dit werk is het laatste hoofdstuk van een vijftien-
delige beeldencyclus.
De twee hoofdrolspelers van mijn tekening, 
Dinosaura en Scherenpeter, beminnen elkaar in 
een schizofreen liefdesspel, zoals de titel ook al 
toelicht. Dinosaura en Scherenpeter houden van 
elkaar en haten elkaar gelijktijdig.
Ze bewegen zich in een liefdeswereld vol van ‘Eros 
en Tanatos’. Wat in het begin nog meer liefdesspel 
lijkt, eindigt uiteindelijk in een dodelijk dilemma. 
In het moment suprême dat Dinosaura Scherenpe-
ter kust, beëindigt Scherenpeter Dinosaura’s leven 
met een schaar, om zo de ultieme macht van de 
liefde te kunnen incorporeren. Dinosaura, blind 
van liefde, vertrekt in het rijk van ‘Tanatos’.
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Dit bord gaat over een liefde en de inhoudelijke 
interpretatie hiervan – destructief, onbegrijpelijk, 
het begin van iets nieuws. Ik laat het over aan de 
capaciteiten van de toeschouwer.
Mijn werk balanceert op de grens van toegepaste 
en autonome kunst. Het ontstaat door intuitief 
combineren van beelden uit verschillende tijden 
en achtergronden. Textielmotieven, patronen, 
structuren, instructies, advertenties, kranten-
foto’s, verjaarde encyclopedieën , uitgestorven 
soorten planten en dieren, monsters , fabeldie-
ren, botanische prenten, reisverslagen en meer 
worden in traditionele technieken gecombineerd 
tot een gelaagd beeld wat zou kunnen aanzetten 
tot reflectie.
Ik maak geen gebruik van transfers en teken alles 
– zodat er een handschrift zichtbaar blijft – met 
onderglazuur op rauwe of biscuit gebakken kera-
miek. Daarna wordt het geglazuurd en gestookt op 
circa 1060 graden.
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Voor mij is de liefde allesomvattend. Zoals voor 
sommige mensen in alles een God aanwezig is, zo 
is voor mij de liefde alomtegenwoordig. In relaties 
of het vluchtiger contact tussen mensen. Maar 
ook in het contact met dieren, de omgeving en de 
natuur. Mijn levenshouding zou je met een dikke 
knipoog panamoureus kunnen noemen, in plaats 
van pantheïstisch.

In dit werk verbeeld ik mijn houding ten opzichte 
van de liefde. Het werk laat in het midden in hoe-
verre aan de wensroep ‘comfort me’ gehoor wordt 
gegeven. In het warme bad van rode kleuren 
ervaren al je zintuigen hoe je wordt gekoesterd en 
geknuffeld. Maar comfortabel is het allerminst. 
En zeker niet altijd. Het charmante gibbongezicht 
nodigt niet iedereen uit om te koesteren. Som-
migen vinden het gewoon een apenkop.
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Voorafgaand aan deze collage heb ik diverse 
andere werken gemaakt met gebruik van ‘tien bij 
tien vakjes’ van verschillende dikten en diepten. 
Hierop voortbordurend leek het mij mooi om 
minder strak te werk te gaan en speelser. Ik doe 
mijn ideeën op door veel rond te kijken en als ik 
eenmaal een thema gevonden heb, kom ik overal 
bruikbare dingen tegen. In dit werk heb ik over 
het thema liefde diverse kritische kanttekeningen 
verwerkt. Zoals dat ook in het leven het geval is. 
Geluk kun je waarderen omdat er ongeluk tegen-
over staat. Het een kan niet zonder het ander. 
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Hem en haar / haar en hem, ik van jou / jij van 
mij……..wie zijn wij samen?

In hoeverre wordt ‘het zelf ’ bepaald door uitwis-
seling met anderen?
Met deze fotocompositie probeer ik de verhou-
ding tussen mijzelf en de ander te verkennen. 
Door twee personen in één gezicht te verenigen 
ontstaat er iets heel anders. Een derde gezicht met 
een eigen identiteit. Het laat een verlangen om te 
versmelten zien, een zoeken naar eenheid en naar 
afgrenzing.
De compositie werkt voor mij als een caleido-
scoop, steeds veranderend, uit elkaar vallend en 
weer een nieuw beeld vormend.
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Voor dit werk  heb ik gebruikgemaakt van een 
popje dat ik op een rommelmarkt gevonden heb. 
Zij roept verschillende gevoelens bij me op. Ze 
heeft een tegenstrijdig uiterlijk. Ik werk intuïtief 
en associatief. En ga vaak uit van een minimaal 
gegeven. Vervolgens maak ik schetsen en uitver-
grotingen. Ik heb allerlei associaties en beelden. 
Die wil ik er het liefst allemaal in onderbrengen. 
Maar dat kan natuurlijk niet. Dan komt het scha-
ven, veranderen, overschilderen en het ordenen 
van de achtergrond en het totaalbeeld. Uiteinde-
lijk wordt het dan een compact beeld waarin alles 
voor mij op z’n plaats valt.

#),00'(+')-[')b'#

fEIKWHUL(=@X@

i"#[,,-

=XM(R(>M(:G

-'T+0)'e

,:Dd7(8K(79UUHU



186 187

#)Te((
Y>(b,,#(!#)b2'f'&

#9:Q(+HQG5U

Als fotograaf ben ik gefascineerd door het thema 
privacy. Omdat privacy een breed begrip is, kan 
het op verschillende manieren worden opgevat. 
Ik ben gaan kijken wat voor mij privé is en waar 
ik een fotografisch verhaal over kon maken. Het 
werd mijn vrijgezellenstatus. Ik was 28 jaar en had 
nog nooit een vaste relatie gehad. Dit was het start-
punt voor mijn fotoboek: Rick 28 jaar vrijgezel.
Tijdens het doorzoeken van mijn archief kwam 
ik foto’s tegen waar ik met andere mensen op sta. 
Interessant vind ik dat binnen de context van de 
titel deze foto’s een nieuw verhaal vertellen. Als 
aanvulling heb ik foto’s gemaakt over maat-
schappelijke confrontaties die je tegenkomt als 
vrijgezel. 
Bij elk boek zit een ‘Ik date Rick’ waardebon. Deze 
is geldig voor een vijf minuten date met mij. Als 
een koper niet wil daten, kan de waardebon aan 
iemand anders gegeven worden. 
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Dit werk komt voort uit een onderzoek naar het 
conserveren van zowel het stoffelijke (fysieke 
objecten) als het onstoffelijke (levensverhalen). 
Ik heb een fascinatie voor taal in zijn breedste 
betekenis: woord, beeld en lichaamstaal. Verschil-
lende vragen spelen hierbij voor mij een rol. Wat 
vinden we de moeite waard om te bewaren? Welke 
functie vervult bewaren eigenlijk voor ons? Hoe 
verhouden we ons tot ‘het bewaarde’? Wat is de 
betekenis van het bewaren zélf? Kunnen en/of 
willen we die betekenis delen met anderen?
Deze laatste vraag staat centraal in het werk Eerste 
jeugdliefde. Het werk visualiseert de koestering 
van liefdesbrieven waarin woorden ooit een 
eerste ontluikende liefde hebben vertaald. De 
versnippering maakt dat de authentieke betekenis 
nooit meer met een ander gedeeld zal worden. De 
inhoud wordt slechts gekend door diegene die de 
betekenis ervan heeft bewaard. De betekenis van 
het werk raakt echter aan het universele.
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Mijn werken zijn eerder in vormen dan in onderwer-
pen uit te drukken.
De plekken die ik in mijn gedachten bezoek, hebben 
iets onrustbarends. Een gitzwarte chalet tegen een 
idyllisch Zwitsers decor, een levensgroot stilleven 
met felgekleurde bloemen voor een duister doek en 
een bevroren beeld van een dansend skelet op een 
modern paars tafeltje. Dit gaat een stap verder dan 
het overrijpe stilleven uit de Nederlandse Gouden 
Eeuw. Zo ook de getoonde schilderijen. Een fanta-
siekarkas bestrooid met bloemen en de persoon met 
schedel en bloemen. Hier wordt de onvermijdelijke 
dood recht in de ogen gekeken en ook de liefde 
uitgebeeld. Toch probeer ik, als tegenhanger van het 
donker, altijd het licht te laten schijnen.
 
Ik probeer zo intuïtief mogelijk te werken. Er neste-
len zich beelden, indrukken, verhalen en herin-
neringen op een plaats waar ik alleen schilderend 
bij kan.
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Mijn werken zijn eerder in vormen dan in onderwer-
pen uit te drukken.
De plekken die ik in mijn gedachten bezoek, hebben 
iets onrustbarends. Een gitzwarte chalet tegen een 
idyllisch Zwitsers decor, een levensgroot stilleven 
met felgekleurde bloemen voor een duister doek en 
een bevroren beeld van een dansend skelet op een 
modern paars tafeltje. Dit gaat een stap verder dan 
het overrijpe stilleven uit de Nederlandse Gouden 
Eeuw. Zo ook de getoonde schilderijen. Een fanta-
siekarkas bestrooid met bloemen en de persoon met 
schedel en bloemen. Hier wordt de onvermijdelijke 
dood recht in de ogen gekeken en ook de liefde 
uitgebeeld. Toch probeer ik, als tegenhanger van het 
donker, altijd het licht te laten schijnen.
 
Ik probeer zo intuïtief mogelijk te werken. Er neste-
len zich beelden, indrukken, verhalen en herin-
neringen op een plaats waar ik alleen schilderend 
bij kan.
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We wandelden in Park Middelheim, Antwerpen. 
Daar liepen verschillende mensen van sculptuur 
naar sculptuur over het ruime grasveld.
Ik kwam van links en zag een potentiële foto al 
van een meter of veertig.
Al naderend maakte ik enkele foto’s, maar bedacht 
ondertussen dat het beeld sprekender  zou zijn van 
opzij.
Het ‘moment’ kwam toen zij haar onderbenen uit 
elkaar zwaaide.
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De regie voor een foto gaat voor mij niet verder 
dan: het moment van een situatie ‘zien aankomen’, 
je standpunt en de uitsnede kiezen, en hopen dat je 
op tijd klaar was om af te drukken, want ‘momen-
ten’ zingen geen twee liedjes voor één cent.
Ik noem de foto Vier stoelen om het moment niet 
te duiden, zodat de kijker de kans krijgt zijn eigen 
verhaal te zien.

Dit was in het Museum Beelden aan Zee, Scheve-
ningen.
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Het beeld Pellicular toont een gedaante waarin 
een stapeling van lagen, netten en witte kralen 
samen een omhulsel lijken te vormen. Het zijn 
fragmenten uit onze werkelijkheid, een werkelijk-
heid die we soms nauwelijks meer lijken waar te 
nemen.

Leven we vandaag de dag in één realiteit of bestaat 
ons leven uit een reeks willekeurige werkelijkhe-
den die we onophoudelijk proberen te begrijpen 
en te beschrijven?

Ik maak foto’s en video’s van architectonisch 
vervreemdende plekken. Hierin construeer ik 
sporen van de hedendaagse wereld tot mogelijk 
toekomstige, imaginaire werkelijkheden.
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Dit werk is een opbergplek voor kleine en tastbare 
liefdesuitingen.
Het is gemaakt vanuit mijn liefde voor hout en 
mijn zoektocht naar ambachtelijke schoonheid 
voor zuivere vormen, evenwicht, harmonie.
Een fragiele eikenhouten constructie, met laadje, 
draagt een liefdespaar dat uit hetzelfde hout 
gesneden is.
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Liefde voor later (Herman van Veen): ‘Als liefde 
zoveel jaar kan duren dan mag het écht wel liefde 
zijn.’
Mijn inspiratie voor het thema liefde heb ik 
gezocht bij de oudere mens. Zij kunnen als geen 
ander hun leven laten zien door de ‘lijnen’ in hun 
gezicht. 
Ik vind het een uitdaging om te laten zien hoe vol 
van wederzijds respect mensen met elkaar kun-
nen leven in deze maatschappij en op deze leeftijd. 
In mijn werk gebruik ik vaak portretten om een 
statement te maken, ik snijd maatschappelijke 
issues aan. Ik heb een voorliefde voor de oudere 
mens en werk momenteel aan een serie portretten 
van mensen die in een verzorgingshuis wonen. 
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Bij dit werk was ik op zoek naar een vorm en gaan-
deweg kwam de betekenis. Door de bewerkelijke 
en bijna meditatieve manier van tekenen ben ik in 
mijn hoofd vaak bezig met de aard van het werk. 
En kom ik bij onverwachte dieptes. Soms weet ik 
mezelf te verbazen en dan is het goed!
Ik teken een surrealistische en fantastische 
wereld. Ambachtelijk doorwerkte pentekeningen 
met veel arcering. Het werk is over het algemeen 
illustratief maar kan ook op zichzelf staan. Het 
bevat humor, een filosofische diepte en vervreem-
ding. De kijker wordt aan het denken gezet over 
de verbeelding van realiteit. Mijn filosofische 
kijk op de wereld en werkelijkheid ligt vaak aan 
de basis van mijn werk. Een wereld waarin alles 
mogelijk is. Waarin het individu de vrijheid heeft 
om de realiteit naar eigen inzicht en gevoel aan te 
passen. Hieruit ontstaan de vreemdste creaties, 
soms maatschappijkritisch, vaak grappig en altijd 
vreemd.
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‘Het is een eindje lopen.
We komen goud tegen. 
In verborgen grotten en holen.
Het moet worden uitgehakt, 
en verzameld in mandjes, bakjes en karretjes...’

Mijn werk gaat over communicatie en over hoe 
je je verhoudt tot je omgeving . Ik werk in de 
openbare ruimte en maak installaties en kunste-
naarsboeken. In 2008 ben ik afgestudeerd aan 
de K ABK, Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Op de ZomerExpo laat ik 
voor het eerst een tekening zien.
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Ik werd geïnspireerd door het bruidspaar. 
Midden in de feestruimte, rijkelijk versierd met 
ballonnen en grote vazen vol rozen, stonden zij 
gehuld in hun liefde. Vlakbij hoorde ik een paar 
vrienden grappen en grollen maken over de nacht 
die zou volgen. Toen ik weer naar het bruidspaar 
keek klapte ergens in de zaal een ballon kapot…

In doorlopende lijnen, zonder aanduiding van tijd 
en ruimte, tekende ik alleen het uiterst noodzake-
lijke: een licht erotisch en duidelijk ironisch beeld. 
Wat als deze man zijn geliefde een roos aanreikt?!
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Mijn werk is een ‘filmische’ benadering van het 
medium fotografie. 
Foto’s van diverse reizen geef ik letterlijk diepte 
waardoor de fotografie uit haar verstilling wordt 
gehaald. Delen van de foto knip ik uit en zet ik 
op gefiguurzaagde houten panelen van diverse 
hoogtes. Het reliëf komt in een lijst waarop ik 
gekleurde patronen en symbolen schilder, die in 
dialoog gaan met de cultuur van het land waar de 
foto is genomen. 
Ik zoek in mijn werk naar de betekenis en invloed 
van beweging op een beeld. Door ruimtelijkheid 
aan te brengen zet ik een momentopname in 
beweging. Door een videobeeld te isoleren en te 
herhalen, ontstaan verstilling en vervlakking. 
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Ik houd mij bezig met de evolutie van ‘het schil-
derij’. Eind 2007 legde ik verf en kwast neer en 
begon te onderzoeken of ik met digitale middelen 
ook schilderijen kon maken. Geïnspireerd door de 
schilderkunst vanaf de renaissance tot het heden, sla 
ik nieuwe wegen in en bouw voort op de traditio-
nele vormen van de schilderkunst. Mijn onderzoek 
bevindt zich op de grens van het platte vlak, waaron-
der ook de virtuele wereld, en de echte wereld. Door 
deze manier van werken ontstaat er een interessant 
spel tussen de werkelijkheid en illusie. 

Dit werk zie ik als een schilderij. Ik heb gebruik 
gemaakt van motion capture, software waarmee je   
menselijke bewegingen kan vastleggen in de com-
puter. De danspassen van Jozefien Deballie, danse-
res van Dansgroep Amsterdam, heb ik overgezet op 
avatars (computermensen). Zij dansen op muziek 
van Nietzsche, die een denker en een componist was.
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Een steeds terugkerend thema in mijn werk is 
het afbeelden van mijn eigen schildersatelier. 
De gereedschappen die ik ontwikkel om mijn 
schilderijen te maken, worden onderdeel van mijn 
palet. Dat laat ik in dit werk ook zien. In dit schil-
derij dansen de avatars van mijn zusjes, vriendin-
nen en mijzelf; zij worden automatisch onderdeel 
van het palet. Dit is het eerste schilderij dat ik 
maakte na Denkend Dansen I en is wederom geïn-
spireerd door Nietzsche en zijn onvoorwaardelijke 
liefde voor de dans, de muziek en het leven. Het is 
daarbij ook mijn eerste schilderij met ‘mensen’. 
Er ontstaat hier een naadloze verbinding tussen 
de natuur, de mensen, mijn atelier en de schilder-
kunst. De verschillende perspectieven suggereren 
een overvloeien van het schilderij naar buiten toe, 
naar de omgeving en de toeschouwers.
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Ik zat te lunchen in het restaurant van het Gronin-
ger Museum. Vanuit een ooghoek zag ik deze twee 
aandoenlijke oude mensen al 30 minuten zitten. 
Als een standbeeld. Ze waren aan elkaar gewend. 
Ik maakte mijn fototoestel klaar, ging naar hun 
tafel en heb hun gevraagd of ik een foto mocht 
nemen. Dat mocht. Ik heb heel snel gefotogra-
feerd, zodat zij geen tijd hadden om te poseren. 
Daardoor werd de magie van dat moment niet 
gebroken.
Mijn foto’s gaan net als mijn collages over vorm en 
kleur. Ik kan intens gelukkig worden van mooie 
combinaties van kleur en vormen.
Ik kijk graag naar het werk van Picasso en Joseph 
Cornell. Tegenwoordig vind ik ook inspiratie bij 
David Hockney.
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Een ontblote jonge vrouw ligt op de grond. Haar 
gezicht gehuld onder een zwarte nevel. Haast 
gedwongen verliest ze langzaam het contact met 
de buitenwereld. Het werk verhaalt over de rol van 
het lichaam als overschrijdbare grens binnen het 
machtsspel tussen man en vrouw. De overgang 
van liefde naar angst voor het alleen zijn.

In mijn werk combineer ik fotografie met inkt en 
verf. Wat me hieraan fascineert is de mogelijkheid 
om de complexiteit van de emotionele toestand 
van het personage te verbeelden. Het vinden van 
het juiste ritme en een passende vorm van de stip-
pen is een langdurig proces van meerdere dagen.
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Het werk verhaalt over de rol van het lichaam als 
overschrijdbare grens binnen het machtsspel 
tussen man en vrouw. De overgang van liefde naar 
angst voor het alleen zijn.

In mijn werk combineer ik fotografie met inkt 
en verf. Wat me hieraan fascineert, is de moge-
lijkheid om de complexiteit van de emotionele 
toestand van het personage te verbeelden. Het 
vinden van het juiste ritme en een passende 
vorm van de stippen is een langdurig proces van 
meerdere dagen.
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De Orvillecopter is half kat, half machine. Bij leven 
vernoemd naar Orville Wright, een van de broers 
van het beroemde vliegeniersduo The Wright 
Borthers. Toen Orville werd aangereden, besloot 
ik zijn naam eer aan te doen en hem een tweede 
leven als helikopterkat te geven. 

Verkeersslachtoffers heb ik vaker in mijn werk 
gebruikt: ik ben erg geïnteresseerd in de bijvangst 
die menselijke activiteiten met zich meebrengen. 
Nu vliegt Orville met de vogels. Oh, hij hield altijd 
zo van vogels. En ik hield van hem. Liefde.
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In dit werk observeer ik een intieme houding van 
twee mannen in een landschap in Dar es Salaam. 
Het is onduidelijk of de mannen elkaar bedreigen of 
beminnen. De kracht van het beeld ligt in de spanning 
die er gecreëerd wordt, wat wordt benadrukt door het 
kleurencontrast van hun kleding.

Achter een ogenschijnlijk spontane opname, ligt in mijn 
praktijk vaker een samenwerkingsproces ten grondslag. 
In dit geval een wisselwerking tussen twee dansers. De 
geportretteerde dansers voerden een dansstuk op, die 
tegenstellingen en overgangsstadia van bewustzijn-
niveaus uitdrukten. Ik heb hen uitgenodigd om dans-
bewegingen in de open lucht te improviseren. Wat de  
culturele buitenstaander doet aansluiten bij de fysiek 
georiënteerde omgang van mensen en de alledaagse 
intimiteit tussen dezelfde seksen in Tanzania. 

In mijn fotowerken belicht ik menselijke verhoudingen 
via een psychologische blik op de Ander. Waarin (moge-
lijke) nieuwe globaal-economische, (inter)culturele en 
sociale structuren tastbaar worden.
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Dit werk komt uit een serie die ik onlangs heb 
gerealiseerd en waarin ik het leven van een 
verscheurde familie laat zien. Uit elkaar gevallen 
door een onvoorziene samenloop van omstandig-
heden. Op zoek naar een balans tussen oud ver-
langen en nieuwe veroveringen. A2011ODDITY 
is een fotografisch filmische serie over absolute 
eenzaamheid en onvoorwaardelijke liefde, over 
afscheid en verval.

Vaak terugkerende thema’s in mijn werk zijn 
liefde en eenzaamheid. Ogenschijnlijk contras-
terende gevoelens. Toch vaak onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

[,#e(b,0**'0

#8IIHDJ5GL(=@AX

i"#[,,-

XX(R(cX(:G

-'T+0)'e

2H75G9UHHDJH(75G6J5KD9UI(

9U(65Q79];I



228 229

["-+'#zM@

[5DQ(b5U;;HU

Dit werk komt uit een serie die ik onlangs heb 
gerealiseerd en waarin ik het leven van een 
verscheurde familie laat zien. Uit elkaar gevallen 
door een onvoorziene samenloop van omstandig-
heden. Op zoek naar een balans tussen oud ver-
langen en nieuwe veroveringen. A2011ODDITY 
is een fotografisch filmische serie over absolute 
eenzaamheid en onvoorwaardelijke liefde, over 
afscheid en verval.

Vaak terugkerende thema’s in mijn werk zijn 
liefde en eenzaamheid. Ogenschijnlijk contras-
terende gevoelens. Toch vaak onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.
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Dit werk komt uit de fotografisch filmische serie 
The Misery Trip. Geïnspireerd door het gelijk-
namige nummer van The Beatles laat ik twee 
personen zien die verstoken van liefde hun leven 
in eenzaamheid doorbrengen. Teneinde elkaar 
te leren kennen als de een de ander naar het graf 
draagt.

Vaak terugkerende thema’s in mijn werk zijn 
liefde en eenzaamheid. Ogenschijnlijk contras-
terende gevoelens. Toch vaak onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.
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Mijn werk ontstaat wanneer ik in gevecht ben met 
heftige gevoelens of als ik aan het filosoferen ben. 
Dan heb ik vaak behoefte om gedichten te schrij-
ven waardoor ik mijn gedachten en gevoelens 
weer orden. Het mooiste vind ik als ik een gedicht 
kan combineren met beeldend werk zodat het een 
beleving wordt.  
Dit werk maakte ik omdat ik heb ervaren dat 
wegrennen voor pijn en angsten lastiger wordt 
wanneer je doorhebt dat je dit doet. Na dit besef 
kon ik niet meer doorgaan zoals voorheen maar 
ook niet verder: ik moest leren dat voelen essen-
tieel is voor vooruitgaan. In mijn worsteling om 
te leren voelen liep ik vast. ‘Control + Z’ was niet 
meer mogelijk, daarom ‘control + alt + delete’ (Soft 
Reboot). Dit werk gaat over angst, angst is voor 
mij het tegenovergestelde van liefde. Maar angst 
is ook liefde, liefde voor jezelf omdat je geen pijn 
wilt voelen. 
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Liefde is een van de meest besproken en bevoch-
ten onderwerpen binnen mijn oeuvre. Met tegen-
zin weliswaar, het is een gewetenloos beest dat in 
het verleden te veel aandacht heeft genoten. Ik zie 
het dan ook als mijn plicht om voor de ZomerExpo 
2012 een tegenwicht te bieden aan het sentiment 
en zwaarmoedigheid van dit onderwerp. Met Ma 
fièvre au chocolat tracht ik een product aan de man 
te brengen dat zich pretendeert als ultieme heler 
voor elke liefdesperikel: een afspeelbare, eetbare 
chocolade vinyl...
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De oorsprong ligt in een muzikaal stuk waar de 
thematiek ‘afscheid’ centraal staat. In tijden van 
mediale piraterij wordt er teruggegrepen naar een 
authentieke muziekdrager: de langspeelplaat. Niet 
als kritiek, wel als uitdaging om het medium als 
autonoom sculptuur te benaderen.
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Een antwoord op wat ‘liefde’ zou kunnen 
betekenen. Een schoolbank die twee individu’s 
onverbiddelijk met elkaar verbindt. De ultieme 
nachtmerrie, toch?
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In mijn werk toon ik de fascinatie voor het lijnen-
spel. Wat als de lijn wordt weggelaten, wordt uit-
gesneden, verschuift en er streepjescodes worden 
gebruikt. Wat gebeurt er dan in de tekening?
Tijdens deze zoektocht ontstond steeds meer de 
behoefte om meer de diepte in te gaan. Vooral bij 
mijn ruimtelijke werk in streepjescode dat een 
zekere afstandelijkheid kent en emotieloos kan 
lijken.
Dit is wat ik letterlijk heb gedaan met deze 
verschoven vormen. Zo kwam de serie Devotie tot 
stand waarvan deze tekening een onderdeel is. Er 
blijft toch een zekere gereserveerdheid bestaan 
die aansluit bij mijn eerdere werken. Dieper het 
werk in gaan geeft geen werkelijke diepgang maar 
maakt de afstand tot de emotie van de voorstelling 
slechts kleiner. Toont dit werk waarachtige liefde?
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Dit beeld ontstond met een schets van een hoofd. 
Waarna het in samenwerking met de steen steeds 
duidelijker een abstracte vorm kreeg. Het hart is 
het orgaan, dat de liefde symboliseert. De liefde 
kenmerkt zich door samenwerken, tussen twee 
mensen, tussen de twee materialen staal en steen, 
tussen verstand en gevoel, tussen hoofd en hart, 
tussen abstractie en realiteit en tussen mijzelf en 
mijn werk. 
Het beeld heeft exact dezelfde hoogte als ik. Ik kan 
het in de ogen kijken.
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Sinds een paar jaar ben ik mijn foto’s gaan schil-
deren. 
Bij mij begint een schilderij met het maken van 
een zwart-wit foto. Die foto maak ik vanuit mijn 
persoonlijke fascinatie voor het beeld en het 
onderwerp. Ik ontleed het beeld minutieus in 
onderdelen en reconstrueer het dan zo zorgvuldig 
mogelijk met olieverf in kleur. Ik wil uitzoeken 
hoe een beeld en de onderdelen daarvan in elkaar 
steken. Ik werk zeer geconcentreerd en lang aan 
een schilderij. Bij een foto is wat je ziet ‘echt’, een 
persoon bestaat echt. Als ik een persoon schilder 
dan bestaat die persoon misschien wel helemaal 
niet. Er is een vreemde verhouding ontstaan tus-
sen fictie en werkelijkheid.
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Ik houd van de sfeer die deze overbelichte foto  
teweegbrengt. De intense blik op dit beeld raakt 
me steeds weer. Het was een onbewaakt moment, 
het duurde niet langer dan een paar seconden. Ik 
houd van de tristesse. Ook in mijn andere werken 
komt deze emotie vaak terug. Ik ben fotograaf en 
interviewer. Ik observeer en maak pas veel later 
het beeld. Mijn grote inspiratie is Ata Kando en 
mijn grootste muze mijn dochter.
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Veel van mijn beelden ontstaan bij toeval. Ik 
observeer graag houdingen. Hoe de mens zich 
verhoudt in een omgeving, een kleine beweging 
van een arm of voet. Het bepaalt mijn beeld en het 
moment van fotograferen. Het liefst zodat het niet 
klopt met wat men in werkelijkheid vindt. Ook, 
net als in het werk care#1, een onscherpte, een 
naar mijn idee prettige bijkomstigheid.
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Vier telefoons heb ik versleten dit jaar. Ik bewaar 
ze, koester ze en hoop dat de dag nooit aanbreekt 
dat ze niet meer aan zullen gaan. Ik kan ze nog 
niet missen, de berichtjes die ik je stuurde. De 
berichtjes die ik van je kreeg. Ik weet dat jij ze 
hebt gewist, uit angst om ontdekt te worden. 
Juist daarom wil ik ze bewaren. Het geeft de tijd 
bestaansrecht. Want als ik ze verlies, wat is er dan 
nog terug te vinden van onze tijd, van onze liefde?

Onze liefde, een verborgen liefde, schemerliefde 
noem ik haar. De buitenwereld mag het niet 
weten. Ze mogen het niet zien, zouden het waar-
schijnlijk ook niet eens begrijpen.

Het zondagavondpresent is een verzameling 
‘bewijzen’. De foto’s die ik je stuurde, de brieven 
die ik je schreef om nooit te versturen, verhalen, 
berichten en dergelijke. Het zijn bewijzen van 
onze liefde die bijna niemand kent.
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Mijn beste werk komt tot stand in een flow. Een 
trance waarin ik niet nadenk over het eindre-
sultaat. Ik begin met een basisidee, maar al snel 
is dat niet meer belangrijk. Ik doe en ik kijk en 
reageer weer. De uitkomst is voor mezelf vaak een 
verrassing. Het resultaat van deze werkwijze is 
dat twee opeenvolgende werken totaal verschil-
lend van karakter kunnen zijn. Over een langere 
periode bekeken is er duidelijke samenhang en 
verwantschap in mijn werk te herkennen, zowel 
qua stijl als onderwerp. Vaak gaat het over behoud 
van eigenheid. In je eigen wereld of in sociale 
interactie. De spanning tussen distinctiedrang 
versus verlangen naar verbondenheid.
Ik maak houtsnedes, tekeningen en collages. Wat 
al mijn werk verbindt, is een sterke nadruk op lijn 
en contrast. Een constante is het gebruik van yin-
yang principes, dus tegenstelling en complemen-
tariteit.
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Als er mensen in mijn schilderijen, collages of 
foto’s voorkomen zie je vaak alleen hun ogen, 
omhoog kijkend, wegkijkend of ze kijken je juist 
direct aan. Nooit is het hele gezicht afgebeeld of is 
het onscherp of als een silhouet weergegeven.
Laten mensen wel hun ware gezicht zien? Of zien 
wij wel het ware gezicht van de mens? Kunnen 
we überhaupt nog vertrouwen op wat we zien? 
Kunnen we vertrouwen op iemands uiterlijk of 
wat de media, de politiek, de kerk of onze naasten 
ons doen geloven? 
Misschien zegt de eerste reactie op dit werk iets 
over de toeschouwer?
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Hier Over de dagelijkse Dingetjes, over.
Ik ben de verbinding tussen techniek en lichame-
lijkheid, ik zeg iets over verloren wijsheid, ik ben 
de goddelijke verschijningsvorm van eeuwenoude 
onbenulligheid. Ik ben een savant, een beeldbuis 
en een Metamorfose. Mijn maker schiep mij uit 
noodzakelijkheid, hoogste almacht door middel 
van lekker spelen, ‘de storthoop heeft gesproken’ 
was wat Ze zei.

Gelukkig ik ben er. 
Over.

,&'h,0%#,(e&')0

'U;L(=@AA

i"#[,,-

cM(R(XM(R(SM(:G

-'T+0)'e

1D9:875VH



258 259

"%'(-"(#'[1#,0%-^*(
b'$)*+(1#)%'

'Yg('79`56HIW(e7H9UOH7J(
\('(45E7(bE79HU

Het Joodse bruidje van Rembrandt van Rijn, een 
werk dat zo veel intimiteit, liefde en tederheid 
uitstraalt, vormt het uitgangspunt van dit werk. 
Er is jarenlang gespeculeerd over het onderwerp 
van Het Joodse bruidje. Zien we nu een bruidegom 
met bruid of een vader met zijn dochter? Wat de 
rolverdeling ook is, de delicate manier waarop 
de man de buste van de vrouw aanraakt en haar 
integere respons hierop verbeelden een diep 
respect en echte liefde. Onze interpretatie van 
deze voorstelling is dat de ‘bruid’ van Chinese 
afkomst aan haar zijde een vrouw heeft en geen 
man of vader. Subtiele veranderingen in het werk 
dagen de kijker uit om de verschillen te ontdekken 
en zwengelen daarmee de discussie aan over de 
consequenties van stereotypen.
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Iconische afbeeldingen als basis te nemen en ze 
een klein beetje te veranderen is een manier om 
vragen te stellen bij stereotypen. Bijvoorbeeld het 
portret van Gabrielle d’Estrées en haar zus, van de 
Fontainebleau School. Een van de veranderingen 
in dit werk is dat de naaister op de achtergrond de 
toeschouwer rechtstreeks aankijkt, iets wat een 
dienstmeid nooit zou hebben gedaan eind 16de 
eeuw. Gabrielle d’ Estrées was een van de favoriete 
maîtresses van Henry IV. Ze was zwanger van zijn 
zoon op het moment dat dit werk werd geschil-
derd. Het knijpen in de tepel refereert naar haar 
kind, dat snel zijn moeders melk zal drinken. Ook 
zonder kennis van het origineel vraagt de kijker 
zich af wat er zich afspeelt in dit tafereel. En zo 
start mogelijk een discussie over het effect van 
stereotypering. 
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De middeleeuwen staan voor mij symbool voor liefde 
en geluk: de ridder staat voor kracht, bescherming en 
overwinning en strijdt daarmee voor de liefde van de 
Ziener, die zijn kracht zal aanvullen. De vrouwelijke 
Ziener staat voor wijsheid en intuïtie, zij streeft ernaar 
om haar gevoel te volgen en met de pendel het geluk af 
te wegen die de kracht haar zou kunnen geven.

In 2007 raakte ik gefascineerd door een stuk roestig 
metaal. Dat ben ik gaan bestuderen  en ontdekte 
daarbij een manier om zonder zuren verschillende 
roestpatronen te creëren. 
Mijn figuren zijn beeldend, romantisch, klassiek en 
vol emotie. De sierlijke lijnen, warme roestschakerin-
gen en de glans van het materiaal geven telkens een 
andere sfeer. Innerlijke schoonheid gaat samen met 
het hardnekkige proces van vergankelijkheid. Het 
besef dat alles betrekkelijk is en de behoefte om dat 
ene kleine moment vast te leggen.
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De middeleeuwen staan voor mij symbool voor 
liefde en geluk: de ridder staat voor kracht, bescher-
ming en overwinning en strijdt daarmee voor de 
liefde van de Ziener, die zijn kracht zal aanvul-
len. De vrouwelijke Ziener staat voor wijsheid en 
intuïtie, zij streeft ernaar om haar gevoel te volgen 
en met de pendel het geluk af te wegen die de kracht 
haar zou kunnen geven.

In 2007 raakte ik gefascineerd door een stuk roes-
tig metaal. Dat ben ik gaan bestuderen  en ontdekte 
daarbij een manier om zonder zuren verschillende 
roestpatronen te creëren. 
Mijn figuren zijn beeldend, romantisch, klassiek en 
vol emotie. De sierlijke lijnen, warme roestschake-
ringen en de glans van het materiaal geven telkens 
een andere sfeer. Innerlijke schoonheid gaat samen 
met het hardnekkige proces van vergankelijkheid. 
Het besef dat alles betrekkelijk is en de behoefte om 
dat ene kleine moment vast te leggen.
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Ik ontmoette dit meisje op straat. 
Met haar breekbare ogen die gevangen leken in 
een bleke huid, oogde zij heel kwetsbaar. Het is de 
kwetsbaarheid die ik voelbaar wilde maken in dit 
portret. 
Dit is tevens de thematiek van mijn totale werk.

Als basis voor mijn portretten fotografeer ik vaak 
kinderen in mijn atelier.
Neutraal en zonder enige expressie. Door de 
foto en mijn herinnering aan hen te verenigen, 
krijgen mijn portretten een gelaagdheid die mijn 
eerste indruk van hen voelbaar maakt. Dit wordt  
versterkt door de transparantie van de olieverf die 
in dunne lagen is opgezet.
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Ik teken mensen: zintuiglijk, sensitief, kwetsbaar 
en verlangend.
Ik wil emoties verbeelden in een beweging van 
inkt.
Mijn werk gaat over verbondenheid, liefde en lust.
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Ik teken mensen: zintuiglijk, sensitief, kwetsbaar 
en verlangend.
Ik wil emoties verbeelden in een beweging van 
inkt.
Mijn werk gaat over verbondenheid, liefde en lust.
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Toen ik deze man vorig jaar ontmoette, voelde ik 
meteen: hem wil ik graag portretteren. Als een 
van de pioniers van de Noordoostpolder heeft 
hij het gebied helpen ontginnen en zien groeien. 
Met trots en ook enige zorg beziet hij de huidige 
situatie.
In mijn werk zoom ik bij voorkeur in op de 
doorleefde huid van mensen. Deze huid vertelt een 
geschiedenis. Bij ieder schilderij is het opnieuw 
een uitdaging om de goede manier te vinden om 
hieraan uitdrukking te geven. Het beeld wordt 
opgebouwd door vele dunne lagen verf, die elk 
bestaan uit een eindeloze reeks abstracte vlakjes.
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De oude dame met haar prachtige broze huid. 
Telkens wil ik haar schilderen om al die ver-
rassende structuren weer te geven: het bijna 
doorschijnende van haar handen, de gladde huid 
van haar armen, de tekening van haar hals. En als 
strak, hard contrast de gladde trouwring, al meer 
dan een halve eeuw om dezelfde vinger.
In vele dunne lagen bouw ik de huid in verf op. 
Onderliggende lagen blijven zichtbaar. Een 
eindeloze reeks kleurnuances en een grote afwis-
seling in structuren groeien langzaam tot dat ene 
menselijke orgaan: de huid.
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Het hart staat symbool voor de liefde. De vorm van 
het menselijke hart is alleen niet voor iedereen 
duidelijk. De moeilijke maar prachtige vorm van 
ons hart is een uitdaging om te maken. Het geeft 
mij een machtig gevoel om de techniek te beheer-
sen om alles te kunnen naaien in elke mogelijke 
vorm. Ik werk als scheeps-en meubelstoffeerder 
en dagelijks krijg ik huiden in alle kleuren te 
verwerken. Dat heeft me geïnspireerd en daarom 
is het hart van leer gemaakt.

Van een klein hart uit de speelgoedwinkel zijn de 
eerste mallen gemaakt en deze heb ik uitvergroot. 
Aan de hand van deze mallen is het leer gesneden, 
geschalmd en in elkaar genaaid. Door het leer te 
bewerken met epoxy wordt het beeld letterlijk 
sterker en krachtiger. Dit hart is hol van binnen.
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01:37 uur is het resultaat van een ruzie die ik met 
mijn partner heb gehad.
Een nachtelijke ruzie over de telefoon met een 
melodramatische ik aan de ene en een aange-
schoten partner aan de andere kant. Een ruzie, 
door andere verwachtingen en teleurstelling, die 
haar climax vond in het door mijzelf uitgespro-
ken citaat en de daarop volgende worp met mijn 
Blackberry.
Alleen diegenen om wie ik geef, van wie ik houd, 
kunnen mij zo kwaad krijgen.
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De ochtendzon beschijnt het meisje van achteren en 
benadrukt haar dunne beentjes die eindigen in te grote 
schoentjes met polkadots. In haar armen ligt Sterre. 
Een onooglijke pup, maar door het meisje gelijk verko-
zen boven alle schoonheden. Het meisje, Angelina, is 
mijn muze en grote liefde. Zij draagt haar grote liefde. 
En in haar ogen lees ik haar liefde voor mij.

Monotoon kleurgebruik met alleen kleur in haar ogen 
en kleur bij het hondje, illustreren dit begrip. Niets 
is belangrijker dan de liefde die ik zag gedurende dit 
moment. 
Het pootje van het hondje in haar mouw, haar handjes 
die Sterre omstrengelen. 
Door het meisje zich te laten verschuilen achter haar 
liefde, versterk ik de spanning van het portret.

Kinderen en dieren komen in mijn schilderijen vaak 
voor. Wat is er nu mooier dan de liefde te vangen in 
verf?
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Mijn schilderijen bouw ik vaak op vanuit een trans-
parante laag acrylverf. Deze eerste laag is essentieel 
voor het uiteindelijke schilderij. Bepaalde delen in 
mijn doeken werk ik heel gedetailleerd uit terwijl 
andere delen na de eerste laag bijna onaangeroerd 
blijven en veel aan de verbeelding overlaten.
Ik ben een schilder die verhalen wil vertellen, iets 
wat er toe doet. Door de complexiteit  en de contras-
ten in het leven te vertalen naar het doek word ik me 
zeer bewust van de gelaagdheid die het leven ons 
biedt en leer ik het leven lief te hebben. Hierbij maak 
ik gebruik van voorwerpen die de verhalen voor mij, 
op een vaak theatrale wijze, beeldend maken.
Jurkjes met patronen, stoelen, laarsjes en koffers 
zijn terugkerende elementen. Deze voorwerpen haal 
ik vaak uit hun natuurlijke omgeving of ik isoleer 
het onderwerp om zo de emotie te versterken.
Er is gelukkig zo veel dat het waard is om geschil-
derd te worden.
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Deze aquarel is onderdeel van een serie kunstwer-
ken (tekeningen en sculpturen) rond hetzelfde 
thema.
Mijn gedachte bij dit thema is dat je jezelf draagt: 
je pakt jezelf bij de hand en draagt jezelf in en door 
het leven. 
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Hongarije 1963. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Een Ghanese man en Hongaarse vrouw. Met een 
ondeugende blik kijken ze je aan. Hun liefde is 
overtuigend, maar wanneer ze samen ergens naar 
binnen lopen dan roept dat in hun omgeving vragen 
op. Ze zijn een magisch koppel maar niet voor mij. 
Het zijn mijn ouders. Ik kijk naar mijn oorsprong. 

Met mijn schilderijen vertel ik een verhaal. Je ziet 
een scène, net als in een film. Een scène waarin de 
tijd wordt vastgelegd om mij te herinneren aan wie 
ik ben en welke betekenis mijn leven heeft. 

Imagine is het verhaal van mijn ouders. Cultuurver-
schil, tegenstelling, gelaagdheid, nieuwsgierigheid 
en spanning. Steeds terugkerende motieven in mijn 
werk als kunstenaar.

Paars is mijn kleur. Warm en emotioneel maar ook 
koel en afstandelijk.  Foto’s, schetsen en aantekenin-
gen op een grote inspiratiewand gaan vooraf aan een 
schilderij. Ik werk intuïtief. 
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Ik zie mijn schilderijen als een dialoog: een 
schilderij is een gesprek! Een gesprek tussen 
de inhoud en het concrete van het doek. Een 
gesprek tussen mij en het schilderij zelf. En een 
gesprek tussen het schilderij en de toeschouwer. 
Als sociaal wezen vind ik het belangrijk dat mijn 
werk reflecteert: op de moderne realiteit, op 
alledaagse banaliteit, schoonheid, verschrikking 
en entertainment. De massamedia dienen hierbij 
als terugkerende bron van inspiratie. De inhoud 
van mijn werk draait om situaties en de daarbij 
horende emoties. En dat niet om een eenduidige 
boodschap uit te dragen, want dat zou de dialoog 
overbodig maken. Ik streef ernaar om in een werk 
zowel figuratieve elementen als de concrete taal 
van de verf te laten spreken om zo het publiek uit 
te nodigen tot een gesprek.
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Als aandenken aan het afscheid van de locatiedi-
recteur van de Valentijnschool in Rotterdam, heb 
ik een klein beeld gemaakt in de vorm van een 
Valentijnsbankje. Het ontwerp vond ik zo interes-
sant dat ik het verder ben gaan ontwikkelen tot 
een polyester tweezits bankje. Het Valentijns-
bankje zal bij de start van het nieuwe schooljaar 
2012/2013 een vaste plek krijgen in de aula van de 
Valentijnschool.

Speciaal voor deze tentoonstelling heb ik de 
stabilisator van het Valentijnsbankje weggelaten 
waardoor het kan kantelen. Liefde is samen zoe-
ken naar balans zodat een ieder kan groeien. 
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Bij het boodschappen doen valt mijn oog op een 
bejaard stel; zij vertederen mij door hun ouder-
dom. Ik moet denken aan Herman van Veen: ‘Als 
liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel 
liefde zijn’.
Minstens zestig jaar zullen ze getrouwd zijn, maar 
misschien hebben ze elkaar wel vorig jaar voor het 
eerst ontmoet. Het positieve beeld bevestigt mijn 
hoop dat liefde nooit ophoudt en mijn conclusie is: 
zo wil ik ook oud worden.

Ik heb het beeld le troisième âge genoemd omdat 
de Fransman zo’n mooi verhullend taalgebruik 
kent voor ‘bejaard’ of ‘elderly people’. Het sug-
gereert dat er ook nog een vierde en vijfde leeftijd 
achteraan komt.
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De tekeningen die ik maak zijn het zichtbaar 
maken van gedachten. Deze gedachten kunnen 
een moment zijn, maar in het geval van mijn 
moeder het volgen van het langdurig proces van 
dementeren.
Vanaf 2007 maak ik jaarlijks een portret van haar. 
Omdat ze inmiddels zwaar dement is kan ik nau-
welijks contact krijgen. Door haar te tekenen is 
er een vorm van contact; ik ben bij haar, kijk naar 
haar, naar haar rimpels, haar ogen waarin ik haar 
niet terug kan vinden en haar toch blijf zoeken. Ik 
vraag me af waar ze gebleven is.
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De tekeningen die ik maak zijn het zichtbaar 
maken van gedachten. Deze gedachten kunnen 
een moment zijn, maar in het geval van mijn 
moeder het volgen van het langdurig proces van 
dementeren.
Vanaf 2007 maak ik jaarlijks een portret van haar. 
Omdat ze inmiddels zwaar dement is kan ik nau-
welijks contact krijgen. Door haar te tekenen is 
er een vorm van contact; ik ben bij haar, kijk naar 
haar, naar haar rimpels, haar ogen waarin ik haar 
niet terug kan vinden en haar toch blijf zoeken. Ik 
vraag me af waar ze gebleven is.
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In dit beeld zijn cultuur en natuur versmolten in 
één beeld. Het werk is verstild en poëtisch. 
In mijn werk geef ik uitdrukking aan allerlei 
universele menselijke emoties in een zoektocht 
naar identiteit. Emoties als verlangen, hoop, 
wanhoop, groei, kwetsbaarheid, beklemming, 
verdriet, jaloezie en liefde worden vormgegeven 
in de silhouet-vorm van een onderwerp.
Vroeger werkte ik tweedimensionaal en maakte 
ik schilderijen, etsen en houtdrukken. Tegen-
woordig is de vorm uitgegroeid tot een zelfstandig 
ruimtelijk object. Dit object staat soms op zichzelf 
of wordt weergegeven in herhalingen aan de 
muur. De wisselwerking tussen de ruimte en de 
objecten onderling geeft een nieuwe gelaagdheid 
aan het werk. Dit spel van zoeken en ontdekken, 
van vorm en betekenis openbaart zich gaandeweg. 
Mijn inspiratie vind ik in de menselijke psyche, 
het dagelijks leven en de natuur.
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Deze foto heb ik gemaakt toen ik op een ochtend 
wakker werd. De zon scheen in de slaapkamer 
waardoor ik mijn schaduw op de muur zag. De 
schaduw van een zwangere vrouw. Ik zie nieuw 
leven als de uitkomst van liefde. In de breedste zin 
van het woord, maar in deze foto zelfs letterlijk. 
Vandaar dat ik het moment van de foto heb ik 
omschreven als a new dawn, a new day, a new life.

De foto heb ik gemaakt met het idee om hem ooit 
te gebruiken voor een schilderij. Schilderen is 
één van de andere disciplines waarin ik werk. In 
mijn werk probeer ik een glimp van het leven te 
vangen.
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Op een dag komt Hermaphroditus, zoon van de 
goden Hermes en Aphrodite, langs een kristal-
heldere vijver. Daar wordt de waternimf Salmacis 
verliefd op hem. Zij probeert hem te verleiden, 
maar Hermaphroditus verzet zich; de nimf klemt 
zich stevig aan hem vast en bidt tot de goden om 
hen onafscheidelijk te maken. Haar gebed wordt 
verhoord en zij versmelten samen tot een twee-
slachtig wezen.

Mijn werken zijn opgebouwd uit meerdere 
beeldlagen; meestal een videobeeld dat een 
relatie aangaat met het beeld waar het overheen 
geprojecteerd wordt. Het kan daarbij gaan om een 
schilderij, een tekening of object. Mijn fascinatie 
ligt bij afbeeldingen en hun betekenis. Door de 
beelden te combineren en te manipuleren ontstaat 
een nieuwe werkelijkheid.
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Dit werk, gemaakt op verschillende plekken langs 
de Seine, is het eerste werk uit een serie van tien 
foto’s met als titel Poems of Light and Darkness. 
Het weergeven van vibraties, kleuren en lichten 
van de stad en van de natuur in poëtische beelden 
is het thema van deze serie. De stad Parijs en het 
landschap van New England in de Verenigde 
Staten zijn hierbij mijn inspiratiebronnen. Met 
een omgebouwde oude Rolleiflex camera heb ik 
dag en nacht gedwaald door Parijs en me gedom-
peld in de kleuren van de herfst in New England. 
Als schilder vertaal ik mijn persoonlijke kijk op 
kleuren, licht en vormen in verf. Op vergelijk-
bare manier gebruik ik de camera. Er ontstaat 
een gelaagdheid die de nieuwsgierigheid van de 
toeschouwer prikkelt.
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Door wat er om mij heen gebeurt en mijn rol 
daarin ontstaat er een beeld in mijn hoofd, dat de 
kern bevat van wat mij bezighoudt. Het verlangen 
naar aandacht. Eenzaamheid. Het zoeken naar 
contact. Dit breng ik tot uiting in mijn schilderij 
Hic enda thu.
Hic enda thu (ik en jij) gaan door hun drukke 
bezigheden aan elkaar voorbij, waardoor de liefde 
geen kans krijgt om te nestelen. Hun liefdesver-
binding is telefonisch, waarbij de vraag rijst: ‘Heb-
ban olla uogala nestas hagunnan hinase hic enda 
thu uuat unbidan uue nu.’ (Hebben alle vogels 
nesten begonnen behalve ik en jij wat wachten 
we nu.)
De eeuwenoude vleugel(vogel)- en tempel(nest)-
motieven in de batik achtergrond versterken deze 
Oudnederlandse tekst, die evenzo hedendaags 
blijkt te zijn.
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Verwondering over kleine dingen die mij opvallen 
in het dagelijkse leven kunnen mij inspireren tot 
het maken van een beeld. Een terugkerend thema 
is de kindertijd. Het ouderschap en de nieuwsgie-
righeid en onbevangenheid van een kind en zijn 
wonderlijke wereld. Om dit vorm te geven, speel 
ik graag met schaalwerking. De beelden zijn uit-
vergrotingen of juist verkleiningen van bestaande 
voorwerpen. Liefelijk en schattig gaan hierdoor 
samen met vervreemding en verwarring. Zoals dit 
deurtje. Je wilt het aanraken, opendoen en kijken 
wat er achter zit. Wat voor wereld bevindt zich 
daarachter? Kan ik daar ook naar toe en kom ik 
dan nog terug? Vind en koester het kind in jezelf.
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Dit werk gaat over de liefde voor de natuur en de 
kwetsbaarheid hiervan. Het gaat over de tijd, de 
kwetsbaarheid, onze herinneringen, de groeipro-
cessen en transformatie. Herinneringen ontstaan 
uit persoonlijke ervaringen: indrukken die zijn 
achtergebleven in het geheugen en het een beeld 
dat zich daarbij vormt. Uit sporen in ons geheugen 
proberen we de herinneringen te reconstrueren. 
In mijn werk probeer ik dit zichtbaar te maken 
via omhulsels, schaduwen en beeldfragmenten. 
Zo ontstaat er een verhaal. Ik gebruik ook niet-
tastbare elementen zoals geur, geluid en tijd. Dat 
doe ik door groeiprocessen en weersinvloeden het 
werk te laten veranderen. Dieren gebruiken het 
werk als schuilplaats of nestelen zich erin.
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Freckles heeft lange tijd onaf aan de wand van het 
atelier gehangen. Al die tijd had ze die indrin-
gende blik. Alsof ze me wilde laten zien wie ze 
was? Om me duidelijk te maken dat ik niet zomaar 
er op los moest schilderen? Alsof ze me in de gaten 
hield. En ik leerde haar te zien… Precies dat wat 
in mijn werk altijd weer zo belangrijk blijkt: mijn 
werk gaat over zien. Op het eerste gezicht is mijn 
werk vaak kleurrijk en uitnodigend, maar voor je 
het weet ben je in een wereld  die wellicht minder 
romantisch is dan hij lijkt. Mijn portretten van 
kinderen balanceren op de grens van kinderlijke 
onschuld en volwassenheid, en appelleren vaak 
aan volwassen wensen, angsten en emoties. Het is 
niet mijn doel om bestaande kinderen te portret-
teren, maar meer om een universeel beeld neer 
te zetten waarin mensen zichzelf of een ander 
kunnen herkennen.
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Blue Tears komt uit een serie werken waarbij ik 
onderzoek doe naar de normerende beeldvor-
ming in de massacultuur die balanceert tussen 
erotiek en onschuld. In eerste instantie lijken mijn 
portretten toegankelijk. De frisse en fruitige aty-
pische kleuren van het werk trekken de aandacht. 
Maar niets is wat het lijkt. Als je anders kijkt gaan 
de beelden wringen en schuren. Wat eerst alleen 
een zuivere emotie met frisse kleuren leek, blijkt 
een tafereel met thema’s als macht, onmacht, 
onderwerping en dominantie te zijn.
Het kwetsbare en fragiele van de emotie wordt 
door de bewerking van de materie voelbaar. Door 
de dunne verf blijft het tekenachtige zichtbaar.
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De foto is een zelfbeeld dat ontstaan is vanuit mijn 
beleving. Ironie, dramatiek, weemoed en verwar-
ring zijn uitingen van inlevingsvermogen die 
hebben geleid tot dit beeld.
De foto maakt deel uit van de serie Hoeveel letters 
kan ik verdragen?: een reeks geënsceneerde 
zelfbeelden, die heel persoonlijk zijn en zich 
autonoom gedragen. De inhoud van de serie is een 
metafoor gerelateerd aan mijn haat-liefde verhou-
ding die ik met boeken heb.  
In mijn fotografie speelt het menselijke gedrag 
een belangrijke rol. Dit komt tot uiting in beelden 
van documentaire aard en series waarin persoon-
lijke uitdrukkingen vertaald worden in geënsce-
neerde beelden.  
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Om na het einde van een bijzondere liefdesrelatie 
het verdriet te verwerken was er maar één moge-
lijkheid: erover schilderen. De basis werd een 
grijzig ‘kiekje’ – meer was het niet – van de hotel-
kamer in Venetië waar we vaak verbleven. Met het 
geconcentreerd schilderen van het beddengoed 
droogden langzamerhand de tranen. Ik voegde 
onze schoenen en (identieke) horloges toe om het 
verhaal en de tijdelijkheid ervan te vertellen. Als 
laatste schilderde ik de surrealistische reflectie 
in het raam om Venetië erbij te betrekken. Het 
licht op de lakens en de sprei – als verwijzing naar 
gelukkiger tijden – was als vanzelf ontstaan. In 
dit schilderij ontwikkelde ik mij verder in het alla 
prima schilderen, een techniek die ik niet veel eer-
der had ontdekt. Gaandeweg kreeg  ik steeds meer 
plezier in dit mengen op het doek en ‘boetseren’ 
met verf.  Dit schilderij is het tweede in een serie 
Kamers met Uitzicht, die er inmiddels vijf telt.
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Momenteel schilder ik een serie geïsoleerde 
portretten. Gespannen, verzadigde en verzuurde 
personen. In hun toestand verschijnen ze afgezon-
derd en solitair op het doek.

Bossen kunnen verzuren, onder andere door 
verontreinigde neerslag. Ze worden ziek of 
sterven doordat de zuurtegraad van de bodem 
stijgt. Mensen eten steeds ongezonder, onze 
brandstof (voeding), verslechtert en maakt ons 
zwakker. Evenals het voorbeeld van de bossen. 
Een slechte brandstof verzadigt het lichaam. Het 
raakt verstopt, wordt moe, gespannen en raakt 
verkrampt. We verkrampen. En worden rusteloos 
en lusteloos. Dat uit zich niet alleen van binnen 
uit, maar ook naar buiten toe. De maatschappij 
verzuurt, verkrampt, verstopt. Ik probeer die laat-
ste drie begrippen door te voeren in een manier 
van schilderen. Met als doel rusteloze en lusteloze 
beelden te creëren. 
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Voor dit werk heb ik de schaar gezet in zelfge-
maakte bloemenfoto’s. Zo ontstond een beeld dat 
me raakte: een momentopname uit het leven van 
twee mensen die al heel lang samen zijn. Voor mij 
spreekt er uit dat liefde, verbondenheid en totale 
vervreemding soms heel dicht bij elkaar kunnen 
liggen. 
Mijn collages ontstaan spelenderwijs, als uitkomst 
van een ontdekkingsreis langs vele associaties. Ik 
heb er plezier in om vormen buiten hun oorspron-
kelijke context een nieuwe betekenis te geven. 
Ik gebruik zelfgemaakte foto’s, afgedrukt op 
verschillende soorten papier en soms ondersteund 
door stukjes beschilderd papier of een enkel 
veertje.
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Dit werk komt voort uit een serie schilderijen read 
the fucking manual, een serie die de intermense-
lijke relaties verbeeldt. Deze interactieve animatie 
biedt fysiek een keuzemogelijkheid: de geïso-
leerde anekdote geeft twee zienswijzen.

Mijn schilderijen en media-installaties tonen 
geïsoleerde anekdotes waaraan de kijker van 
harte de ontbrekende context mag toevoegen. 
Naast het narratieve element heeft mijn werk vaak 
een poëtische stemming. Deze maak ik zichtbaar 
in houding en gezichtsuitdrukking en kleur- en 
materiaalgebruik. Mijn afstandelijke benade-
ring wordt versterkt door een kille ondertoon: 
verveling, zinloosheid, de tijd doden of (bijna) de 
confrontatie aangaan. Tijd speelt daarbij een rol. 
Het ontbreken ervan, door het laten zien van een 
stilstaand moment. Het investeren erin, door een 
langdurig maakproces. En het spelen ermee, door 
de interactie mogelijk te maken.
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Ik laat mij inspireren door mijn directe omgeving 
en mijn gemoedstoestand op dat moment. Ik maak 
gebruik van glas, zowel op een directe als op een 
indirecte manier. Onder invloed hiervan creëer 
ik onder de juiste lichtomstandigheden een heel 
eigen sfeer en uitstraling van de omgeving. Dit 
roept soms sterke emoties op. In dit werk word 
ik geconfronteerd met een herinnering aan een 
afscheid. Ik sta niet meer in contact met mijn 
geliefde. Een herinnering die af en toe de kop 
opsteekt. Zo blijven de contouren van deze herin-
nering bestaan.
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Ik laat mij inspireren door mijn directe omgeving 
en mijn gemoedstoestand op dat moment. Ik maak 
gebruik van glas, zowel op een directe als op een 
indirecte manier. Onder invloed hiervan creëer 
ik onder de juiste lichtomstandigheden een heel 
eigen sfeer en uitstraling van de omgeving. Hier 
word ik getroffen door de twee personages en de 
wijze waarop deze in het landschap staan. Ik voel 
sterk de eenzaamheid door een onbereikbare 
liefde. In de loop der tijd wordt de herinnering 
vaag maar het besef van eenzaamheid blijft 
voortbestaan.
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Ik laat mij inspireren door mijn directe omgeving 
en mijn gemoedstoestand op dat moment. Ik maak 
gebruik van glas, zowel op een directe als op een 
indirecte manier. Onder invloed hiervan creëer 
ik onder de juiste lichtomstandigheden een heel 
eigen sfeer en uitstraling van de omgeving. De 
foto van de gevel is voor mij symbolisch voor een 
voorbije liefde. De vakken zijn leeg. De cirkel is 
rond. De trap symboliseert een eigen weg. Het 
moest er eens van komen. De liefde is uit.
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Te zien is het hoofd van een vrouw en profil, 
waarover het lichaam van een (veel kleinere) man 
ruggelings is gedrapeerd, als een vreemdsoortig 
hoofddeksel. Eigenlijk is dit een variant op de 
piëta, Maria die het lichaam van haar gestorven 
Zoon in de armen houdt. 
De schildering binnen de contouren van het hoofd 
heeft iets landschappelijks, met linksboven een 
oranje hart, als een soort zon. Het offer maakt 
deel uit van de omvangrijke, nog steeds groeiende 
serie Zelfportretten/Groepsportretten, waarin ik 
vrienden, bekenden, mijn geliefde en mijzelf heb 
afgebeeld. 
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In de schilderijen van de Saudade-serie gebruik ik 
de beregende autoruit als metafoor voor de grens 
die het hier en nu isoleert van andere – eerdere, 
toekomstige of denkbeeldige – werkelijkheden. 
De laag water op het anders onzichtbare glas 
vertroebelt het uitzicht gedeeltelijk. De autoruit 
die toegang biedt tot de wereld waar het verlangen 
zich op richt, sluit tegelijk buiten.

Verlangen naar Elders – niet persé in geografische 
zin – is het inhoudelijke uitgangspunt van mijn 
werk. Centraal staat de metaforische realiteit van 
het onderweg zijn; een conditie waar het ene is 
achtergelaten maar het andere nog niet is bereikt. 
Het vacuüm waarbinnen de zoektocht naar Liefde 
en Geluk zich voltrekt, probeer ik tastbaar te 
maken. Ik verbeeld een sfeer waar Heimweh (ver-
langen naar het bekende) en Fernweh (verlangen 
naar het onbekende) naast elkaar bestaan.
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Het schilderij toont een uitzicht op een verlaten 
woestijnlandschap vanachter een autoruit. De 
verblindende zon neem het zicht op de horizon weg, 
en maakt de door de ruitenwissers op de voorruit 
achtergelaten stofsporen waarneembaar. Deze 
reflectie van het zonlicht trekt de aandacht naar 
dit grensvlak dat de binnenruimte scheidt van de 
weidse ruimte daarachter. De autoruit die toegang 
biedt tot de wereld waar het verlangen zich op richt, 
sluit tegelijk buiten.

Verlangen naar Elders – niet persé in geografische 
zin – is het inhoudelijke uitgangspunt van mijn 
werk. Centraal staat de metaforische realiteit van 
het onderweg zijn; een conditie waar het ene is 
achtergelaten maar het andere nog niet is bereikt. 
Het vacuüm waarbinnen de zoektocht naar Liefde 
en Geluk zich voltrekt, probeer ik tastbaar te maken. 
Ik verbeeld een sfeer waar Heimweh (verlangen 
naar het bekende) en Fernweh (verlangen naar het 
onbekende) naast elkaar bestaan.
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Bij het maken van deze ets dacht ik aan het thema 
verliefdheid. Over hoe je dan met al je vezels 
verstrengeld zou willen raken met die ander. Niet 
zo’n rare gedachte, want is het niet zo dat je in een 
relatie ook inderdaad gevoelsmatig met elkaar 
vergroeid raakt? Alsof je samen een organisme 
gaat vormen, waarin allerlei vormen van bloei 
of onverwachte woekeringen kunnen ontstaan, 
maar dat ook geworteld raakt. Een organisme dat 
zichzelf niet meer uit de romantische arena van 
het parkje zou kunnen losrukken zonder hevige 
pijnen te moeten doorstaan.
Ik maak grafiek, schilderijen en tekeningen 
en tegenwoordig ook keramiek. In mijn werk 
verwijs ik naar een andere werkelijkheid dan de 
waarneembare, vaak naar een emotionele werke-
lijkheid van verschijnselen, waarop ik mijn visie 
geef. Emoties, natuur, muziek en dans en hogere 
vormen van liefde inspireren mij.
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Een paar jaar geleden leerden we elkaar kennen 
en het klikte direct.
Zij, de onverwoestbare verzetsstrijder, en ik half 
zo oud is, de optimistische jood. En beiden koppig.
Er ontstond een fotoproject: Across door de Half
Inmiddels is er tussen ons een zeer dierbare 
vriendschap ontwikkeld .
Liefde; MIK 99.
Dit project en deze foto zijn deels ontstaan door de 
kennis  van en diepe toewijding aan mijn partner 
in de liefde, kunst en criminaliteit: T.  

0"e\-o,#-

,G;IHDJ5GL(=@S=(\(=@XY

i"#[,,-

=A>(R(AS(:G

-'T+0)'e

15UUHDL(`F5DINF9I(KD9UI(G5I



342 343

)&(0^'*-(4")0-(%'(
1"0+'/#(*,0*(-")(
*,0*(-"0(,["/#

[HDH7(088D75UJHD

In mijn werk combineer ik twee- en driedimensi-
onale elementen in collages, animaties en instal-
laties. Opgegroeid met de houtje-touwtje cultuur 
van de anarchistische jeugdtelevisie van de VPRO, 
laat ik mijn verbeelding los op tweedehands 
voorwerpen, boeken, foto’s en films die ik vind op 
rommelmarkten en in antiquariaten. Zoals voor 
de animatie Il n’est poinT de Bonheur sans Toi sans 
Ton Amour, waar over-geromantiseerde kaarten 
uit de jaren dertig aan ten grondslag liggen. 
Aan de hand van deze vondsten maak ik nieuwe 
verhalen.

De Bonheur heeft als set een oude Franse Bioscoop 
waar drie korte stop-motion animaties worden 
vertoond; alle vertegenwoordigen een satirische 
vertaling van de wendingen in romantiek. Onder 
elke zoete tederheid van de liefde ligt een onuitge-
sproken wreedheid die passie doet ontluiken.
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Het werk maakt onderdeel uit van de serie Lost Inno-
cence met als thema pluche speelgoedbeesten die 
verloren zijn. Deze serie verbeeldt een van de eerste 
trauma’s van een kind. De pluche beesten staan sym-
bool voor het verlies van een dierbare.
Mijn werk gaat over nostalgie. Herinneringen en 
verlangens zijn het uitgangspunt. Ik associeer veel 
onderwerpen met nostalgie: landschappen, details 
uit de natuur, gevonden foto’s of verloren speelgoed. 
Deze onderwerpen refereren aan mijn persoonlijke      
herinneringen, maar doen ook een beroep op de 
associaties van de toeschouwer.
Het onderzoekstraject naar het onderwerp begint 
met het maken van foto’s in de omgeving van mijn 
atelier of op reis. Soms maak ik  gebruik van bestaand 
beeldmateriaal. Deze foto’s zet ik zeer nauwkeurig  
over op canvas. Dit tijdrovende proces voer ik zo 
precies uit dat het van een  afstand lijkt of het werk 
geprint is. Wie dichtbij komt, ziet de penseelstreken 
in de acrylverf en de kleine imperfecties.
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Op het moment dat ik besefte dat mijn ouders een 
verlovingsfoto hadden die net zo was genomen 
als de foto van mijn oom en tante, leek het mij 
interessant op zoek te gaan naar meer verlovings-
foto’s uit die tijd die gemaakt zijn door dezelfde 
fotograaf. Zo kon ik uiteindelijk een serie van 
dezelfde verlovingsfoto’s verzamelen, waarbij de 
man op iedere foto rechts en iets hoger (in rang) 
zat dan de vrouw, zoals de etiquette dat tot circa de 
jaren ’70 voorschreef, vaak voortvloeiend vanuit 
religieuze waarden. Door de echtparen anno 2011 
in eenzelfde positie opnieuw te fotograferen, 
worden begrippen als tijd, geloof en liefde binnen 
een nieuwe context zichtbaar. Anno 2011 poseren 
deze echtparen in een tijd waarin de etiquette 
geheel is verdwenen en religie minder grip heeft 
op de liefde.
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Ik observeer en registreer graag dingen of 
gebeurtenissen in mijn omgeving die mij opval-
len. Vanuit die registratie kies ik elementen of 
momenten die ik gebruik voor een nieuw verhaal 
binnen een nieuwe context. Zo selecteerde ik 
voor deze video slechts enkele momenten vanuit 
een lange observatie van twee duiven. Ze deden 
me denken aan een getrouwd stel waarvan de 
zielen door de jaren heen zijn versmolten tot één. 
Waarbij ze zelfs synchroon aan elkaar zijn gaan 
bewegen en leven. Maar wil de een bij de ander 
blijven, zal het soms ook tot concessies moeten 
leiden. Het  filmpje heb ik daarom de titel Scènes 
uit een huwelijk gegeven. En helaas geeft ook het 
huwelijk geen garantie. Op een dag zullen de twee 
zielen zich helaas weer moeten scheiden. 
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Dit werk is geïnspireerd op een YouTube-film over 
de bruiloft van de zoon van Ratko Mladic, de voor-
malig opperbevelhebber van het Servisch leger. 
Met vrienden wordt de verbintenis in de liefde 
gevierd. Ik bedacht me dat Mladic tegelijkertijd 
de liefde van achtduizend moslimjongens en 
-mannen en daarmee hun vrouwen, vriendinnen 
en vrienden heeft afgesneden. Dit schilderij is een 
metafoor voor deze gebeurtenis. Met zijn vrienden 
viert hij jolig de bruiloft van zijn zoon, terwijl 
op de achtergrond zich de niet-plaatsgevonden 
bruiloft afspeelt. Het clair-obscur bekrachtigt 
het beeld. Donker onder: de duistere wereld van 
de genocide. En het gesluierde licht boven: de 
geestenwereld van de liefdesverbintenis.
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De Biggetjes schotel maakt deel uit van een grote 
tafel die bestaat uit verschillende dieren die alle-
maal gegeten kunnen worden. De tafel is echter 
gedekt met de buitenkant; de huid van de dieren. 
Ik wil de schoonheid van het dier en het kwetsbare 
van het leven laten zien. De biggetjes hebben geen 
achterpoten, het lijkt alsof ze uit de schaal willen 
kruipen. Dat maakt ze extra kwetsbaar.
Mijn motivatie om met dierenhuiden te werken 
komt voort uit de vreemde manier waarop mensen 
met herkenbare dode dieren omgaan. Ze gruwen 
en rillen ervan, terwijl het aanschouwen van een 
stuk karbonade tot heel andere reacties leidt.
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Deze foto heb ik van mijn moeder en mijn zus 
gemaakt. Het gaat over intimiteit die je eigenlijk 
niet deelt met derden. Ik wil hiermee iets uitdruk-
ken wat niet goed onder woorden gebracht kan 
worden zonder in algemeenheden te vervallen. Ik 
wil de kwetsbaarheid laten zien zonder opsmuk 
– wat het ook ongemakkelijk maakt om naar te 
kijken. Tevens wil ik de vraag oproepen waarom 
het zo ongemakkelijk is naar twee mensen te kij-
ken die zo dicht bij elkaar staan. Ik probeer mijn 
onderwerp eenvoudig, invoelbaar en respectvol 
te brengen zonder daarbij de schoonheid van het 
onderwerp uit het oog te verliezen. Ik werk aan 
verschillende projecten. Deze ontstaan niet vanuit 
een van tevoren bedacht concept, maar ontwik-
kelen zich meer organisch. Door dingen te maken 
vanuit een verwondering  en het resultaat te ana-
lyseren en evalueren ontstaat er een nieuw project 
dat meestal meerdere jaren in beslag neemt.
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De kunstenaars verenigen hun krachten en tonen 
een doek dat zij gezamenlijk maakten. Hun werk 
is niet alleen een fusie van twee generaties, maar 
ook van verschillende materialen en van hun 
persoonlijke stijlen. 
Daarbij refereren ze aan een klassieke stijl 
(expressionisme) en kunstenaar (Renoir). Met dit 
werk laten ze zien dat oude thema’s als stilleven, 
portret en landschap nog steeds verfrissend kun-
nen zijn.
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Dit werk is geïnspireerd door een documentaire 
die ik heb gezien over de zogenaamde Feeders 
(mannen, die hun vrouwen/vriendinnen vetmes-
ten). Deze mannen doen dit niet alleen omdat ze 
dat zo mooi vinden maar vooral om zich belang-
rijk te voelen en de vrouw totaal afhankelijk te 
maken. Uiteindelijk kunnen de vrouwen niks 
meer en zijn ze aan hun bed gekluisterd. Ik laat 
mij voornamelijk inspireren door onderwerpen 
die mij raken, waarin het ene mens het andere 
pijn doet. Zo probeer ik de mens te ontleden en 
probeer ik de verhoudingen van mens tot mens 
neer te zetten.
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‘De waarheid ligt alleen in van esthetiek ontdane 
mensen en dingen.’ Anais Nin

Voor mijn werk ga ik op zoek naar afbeeldin-
gen, vaak binnen de registrerende en medische 
fotografie. Afbeeldingen die intimiteit niet als doel 
hebben, maar dit wel uitstralen.
In het werk dat ik vervolgens maak blijft slechts een 
echo over van dit fundament.

Een gewillig symbool als drager van (emotionele) 
bagage is het pretentieloze uiterlijk van het verpak-
kingskarton, gemaakt om belangrijke gegevens 
in te bewaren, te beschermen en te vervoeren. Het 
rauwe en kwetsbare karakter is een perfecte meta-
foor voor het vluchtige leven. Waarom ik dat karton 
dan vervolgens ga doorboren is omdat er letterlijk 
een heimelijke wereld zichtbaar geperst wordt 
door een brute vorm van (mis)handeling. Noem het 
sublimering, als je dat wilt...
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If I want to live love pure, I have to love myself.
Own love giving birth in her simplicity.

Mijn inspiratie voor het werk is waar de kern van 
de liefde uit bestaat. Het eigen ik, zodat je alles 
in liefde kan toetreden. De samenhang met mijn 
andere werken zijn mijn kostbare dagelijkse 
momenten die ik in hun vloeiendheid tracht weer 
te geven. 
Het zoeken van eigen liefde in het leven. Die is te 
vinden in de puurheid en de eenvoud van de dage-
lijkse momenten. Het water dat over mijn lichaam 
glijdt onder de douche, de geur van de zeep waar 
ik mij mee schoonwas. De stof van mijn jurk die 
mijn huid raakt. Het inademen van de zeelucht. De 
wind die door mijn haren wappert als ik op de fiets 
zit.  Mijn lippen tuiten; een kus geven uit liefde. 
Het aanmaken van de houtkachel. De toetsen van 
de piano laten klinken met mijn vingers.
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Mijn werk bestaat uit afbeeldingen van situaties, 
uitzonderlijke momenten en momenten die vaak 
nauwelijks plaats lijken te vinden. Ik ben gefasci-
neerd door mensen in de openbare ruimte en hun 
ogenschijnlijk normale gedrag. Het aanschouwen 
van de mens zonder regie geeft naar mijn idee een 
boeiende, relativerende blik op de werkelijkheid. 
Ik ensceneer nooit in mijn werk. Want steeds weer 
blijkt dat er in de werkelijkheid veel ‘onwerkelijks’ 
plaatsvindt.

Toeval, intuïtie en spontaniteit spelen hierbij een 
sleutelrol. Een zoektocht naar het wonderlijke in 
de ogenschijnlijke simpelheid van het alledaagse, 
balancerend op de rand van iets en niets.
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In het dagelijks leven conformeren we ons om 
sociaal geaccepteerd te worden. Om erbij te horen 
dragen we maskers, waarachter ons ware zelf 
schuilgaat. Bij gewonnen vertrouwen laten we 
ongemerkt ons scherm zakken en geven ons bloot. 
Deze onbewaakte ogenblikken inspireren mij: 
ongedwongen en kenmerkende lichaamshoudin-
gen, waar schoonheid schuilt in imperfectie. 

Dit werk is zo’n onbewaakt ogenblik. Wat we 
zien valt of staat met de liefde die we voor onszelf 
voelen. Ik speel met de wijze waarop het lichaam 
zich tot de ruimte verhoudt. Door compositie, 
uitsnede en monochroom kleurgebruik leg ik de 
nadruk op de persoonlijkheid, zonder de identiteit 
prijs te geven.
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Mijn foto refereert aan het schilderij De bedreigde 
zwaan waarop een levensgrote zwaan is te zien die 
haar nest verdedigt tegen een hond. Hieraan werd 
de politieke interpretatie gegeven van Johan de Witt 
die Holland verdedigde tegen de Engelsen. In 1672 
vermoordde een woedende opgezweepte menigte 
De Witt in Den Haag. Men sneed zijn hart uit het ont-
mande lichaam en ‘ter leering ende vermaeck’ werd 
hij opgehangen.

De duif is levensgroot afgebeeld. Hoewel ik heb geko-
zen voor een staand beeldformaat, is de lengte-breed-
teverhouding exact gelijk gebleven aan die van het 
schilderij. De witte duif, symbool van vrede en zuivere 
liefde, is uiterst bruut toegetakeld, de borst opengere-
ten in de vorm van een bloedend hart. Opnieuw dringt 
zich een politiek allegorische interpretatie op met de 
toegetakelde duif als metafoor voor de verkrachtende 
wijze waarop in naam der vrijheid en strijdend tegen 
de multiculturele samenleving de joods-christelijke 
traditie haar inhoud wordt ontnomen.
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Wat zegt deze foto mij? Dat ik, door te kijken 
naar de schaduwliefde, onderdeel word van een 
spannend liefdesspel, een driehoeksverhouding. 
Hoewel alle liefdesbrengers buiten beeld blijven 
is er een innige versmelting van kunst en Liefde. 
Figures!

Geen passender omschrijving van mijn beeldwerk 
dan de emotie van de beschouwer.
Het proces van verbeelden is vaak als vanzelfspre-
kend in mijn hoofd aanwezig. Als ik het beeld heb 
vormgegeven dan mag het zelf spreken. Kijken 
naar mijn werk is luisteren naar wat je ziet.
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Tekst geboortekaartje Lieve:

Op 31 januari 1998, toen in Nederland de vlaggen 
uithingen, werd ons prinsesje geboren.
Lieve kwam tien weken te vroeg en woog slechts 
555 gram. Daarom verblijft zij de komende maan-
den in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.
Omdat wij geloven dat Lieve de strijd die zij voert 
zal winnen en bij ons zal blijven, vinden wij dat 
jullie moeten weten dat zij er is.
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De kleine herinneringen aan mijn jeugd wil ik 
met deze installatie vorm geven.
Eenvoudig, puur en ongecompliceerd.
Oosterhout, 1970.

Moeder thuis, paaseitjes in de tuin, mee op de bus.
De tent in Mol, Floris en Sindala, tamme parkiet.
Dieren zoeken in de wolken, monsters in het hout.
Grote zus, kleine broer. Het touwtje van de vlieger.
De sloot, het klokje op de schoorsteen: bedtijd.
Zomervakantie, op de fiets naar de Efteling, 
Kleine boodschap.
De tas vol broodjes, picknickkleed, De dansende 
schoentjes.
Terug naar huis, moe, zo moe.
De hand van vader. Dag Lange Nek.
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 After the ecstasy,
the laundry.

 Jack Kornfield
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After the ecstasy, 
the laundry.

 Jack Kornfield
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Na mijn studie animatie ben ik gaan schilderen. 
Mijn passie voor film is gebleven. Ik heb mij in 
dit werk laten inspireren door de film Young 
Playthings uit het jaar 1972. Deze film is nu slechts 
als zeer verouderde video-opname te vinden. Wat 
mij intrigeert zijn de verkleuringen en de details 
die verloren zijn geraakt, maar ook het feit dat zo’n 
film ooit  door een heel team van mensen gemaakt 
is. In het bijzonder  ‘vergeten’ of ‘slechte’ films 
spreken mij aan.

Door de losse opeenvolgende frames te schilderen 
worden dit op zichzelf staande beelden. Dit is een 
manier om het gevoel en de schoonheid die de film 
mij geven te vertalen in een schilderij.
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Deze vijflaagse zeefdruk is gebaseerd op een klein 
fotootje dat ik in een oud familiealbum vond. Mijn 
jonge grootouders samen aan tafel, geconcen-
treerd op hun eigen bezigheden, maar wel als 
één geheel. Dit alles vormt een esthetisch plaatje: 
sfeer, licht en compositie.

Door het beeld op te delen in verschillende grijs-
tinten kon ik spelen met de schaduw en stofuit-
drukking in het beeld. Als basismateriaal ben ik 
altijd op zoek naar niet geënsceneerd fotomate-
riaal, zoals een familiealbum. Dit soort foto’s zijn 
vaak verrassend integer en dienen als basis voor 
een verdere grafische uitwerking.
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Kristalhelder diepgeborgen,
observeert men
gevoelens van mezelf en anderen,
ver van oppervlakkigheid.
Blootgesteld en fragiel,
zienswijze zonder schaamte,
opluchting, doorzichtig,
PROFUNDO

In het werk Profundo heb ik de relatie gelegd met 
het thema liefde en het proces van afscheid.
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De torso als landschap... b',00'(#"[1"/-*
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Mijn werk onstaat vanuit mijn directe betrokken-
heid met de zware kleigrond van het polderland-
schap:
De vette glimmende kluiten. 
De kracht van de enorme kleivlakte.
De weidsheid en het licht.
De lucht die de aarde raakt en tekent.
Het landschap wordt een zelfportret.

Ik teken met houtskool en krijt op grote vellen 
papier. Lijnen in houtskool en krijt, variërend van 
lichtgrijs tot diep zwart, bewegen en krioelen 
door elkaar. 
Vormen, vlekken en vlakken binnen de gegeven 
context.
Figuren, landschappen, bodemprofielen en torso’s 
ondergaan een wisselwerking en overlappen 
elkaar.
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Met liefde... Dit is het portret van mijn vader met 
zijn enige zoon. Dit schilderij maakt onderdeel uit 
van een vierluik over mijn familie. Bij de afscheids-
ceremonie van mijn vader in 2008, sprak mijn 
broer over hun relatie; over de verwachtingen, 
de vergelijkingen en de controverses. Ze respec-
teerden elkaar, maar troefden elkaar ook af. Hij 
eindigde met de woorden dat hij eigenlijk zijn 
tweelingbroer was. Zo heb ik hen afgebeeld. 
Het tweede schilderij van de vierluik is van mijn 
oudste en tweede zoon met hun vader. Op het derde 
schilderij staan mijn dochter en derde zoon. Op het 
vierde schilderij ben ik afgebeeld met een trotse 
blik naar mijn familie. 

Ik vermeld dit omdat, veertien dagen na het vol-
tooien van deze serie, wij ineens onze oudste zoon 
en broer Sem Ruben de Rooij moesten missen. Hij 
was de enige Nederlander die omgekomen is bij de 
bomaanslag in Marrakech op 28 april 2011…
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Deze tekening is een voorbeeld van een dagboek-
tekening en stelt een droom van mijzelf voor. Tien 
jaar geleden ben ik begonnen met het maken van 
dagboektekeningen. Ik werk op klein formaat 
en maak gewone situaties uit mijn leven groter 
en absurd. Ik geef commentaar op mijn dagelijks 
leven. In de dagboektekeningen voeg ik ook 
herinneringen of fantasieën toe. Het beeld krijgt 
meerdere lagen. De tekeningen laat ik in wisse-
lende combinaties zien. Ze beïnvloeden elkaar en 
vormen steeds een nieuw verhaal.
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Het werk is opgedragen aan oma, die haar eigen 
moeder in Indonesië moest achterlaten, in Neder-
land een nieuw bestaan wist op te bouwen en een 
moeder werd voor velen. De foto-installatie is een 
sterk uitvergroot portret van oma met haar moe-
der uit 1935 en is samengesteld uit 150 aan elkaar 
genaaide prints. Samen vormt dit één geheel. Het 
beeld wordt deels bedekt door zachte lock-draden 
die vanuit het werk naar onderen hangen. 

Thuis, migratie en identiteit zijn de hoofdthema’s 
in mijn werk. Thuis is de plek waar je bent opge-
groeid en je je geborgen voelt. Het verliezen van 
een thuis is als het verliezen van je basis, soms van 
de eigen identiteit. In mijn werk vertel ik over de 
kracht van mensen, die met veel doorzettingsver-
mogen een nieuw leven opbouwen.
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‘Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijk-
heid, het is de werkelijkheid van die weerspiege-
ling.’

Jean-Luc Godard, Frans filmregisseur (1930-)
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Het licht is de onuitputtelijke bron van inspiratie,
overal en altijd...
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Deze foto maakt deel uit van een Work In Progress 
serie dubbelportretten van Amsterdammers met 
een buitenlandse achtergrond en liefde als bin-
dend element. Mijn portretten zijn altijd analoog, 
zwart-wit en met daglicht gemaakt. Verbinding is 
een belangrijk thema in mijn werk.
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Jaap Schreurs (Den Haag, 1913) overleed in 1983 
plotseling aan een hartstilstand. Hij liet hon-
derden werken na, waaronder vele van museale 
kwaliteit. 
De Kus is een werk uit de periode waarover 
kunsthistorica Adrienne Quarles van Ufford in 
kunsttijdschrift Vernissage schreef: ‘Een sluier 
van rust lijkt neergedaald over de schilderijen uit 
de periode daaropvolgend (1950-1965). Er bestaat 
een hele serie bustes, van vrouwen, mannen en 
kinderen, die alle eenzelfde pretentieloze sfeer 
uitstralen. De nekken zijn langgerekt, de ogen 
groot en dromerig. De contouren zijn met een 
stevige zwarte lijn aangegeven. De toonzetting is 
licht en helder en het beperkte aantal kleuren is in 
vlakken aangebracht. De huid is wit tot grijsachtig 
en naast de achtergrond vormen vaak maar enkele 
onderdelen een kleuraccent.’ 
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Mijn beeld is een knipoog naar de wereld. 
Met de titel Made in China en het materiaal roep ik 
de associatie met speelgoed op.
De teddy-achtige fallus nodigt uit om aan te raken 
en te aaien. De schaalvergroting die ik heb aange-
bracht door het beeld als maquette te benaderen 
maakt het werk tot een monumentaal beeld of 
attractie in een pretpark. Je zou er in kunnen 
klimmen of mee kunnen spelen. Een spannings-
veld tussen onschuldig spelen en ongeremde lust.
De kijker bepaalt...
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Binnen mijn werk staat het menselijk lichaam 
bijna altijd centraal, steeds meer ingezoomd 
op het gezicht. Het heeft zich ontwikkeld in 
fragmenten van het gezicht, waarbij het oog de 
laatste tijd zeer centraal is gaan staan. Het oog 
kijkt naar de buitenwereld, maar richt zich ook 
naar binnen. Hierdoor worden verschillende 
emoties weergegeven, maar ook opgeroepen  
door de toeschouwer. In zowel olie- als acrylverf 
geef ik deze gelaagdheid letterlijk en figuurlijk 
weer, zodat ieder schilderij een nieuwe kijk op de 
wereld geeft.
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Deze aquarel is een uitdrukking van gelaagde 
werkelijkheid in de moeder-kindrelatie.
Het werk is zittend op de grond gemaakt, met 
potten water, papier en verf binnen handbereik. 
Ik kies voor een kleur en breng de eerste wassing 
op papier: een magisch moment. De kleuren en 
vormen die verschijnen, prikkelen mijn gevoel en 
fantasie.
Het proces fascineert mij. Wassing na wassing 
en laag over laag aanbrengen om vervolgens een 
beeld te zien ontwikkelen.

Spannend is dat het beeld ook weer kan veran-
deren. Water en verf zijn moeilijk te sturen, zij 
volgen hun eigen loop. Alles valt samen als er een 
samenspel ontstaat tussen mij, het water en de 
verf.
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Mijn passie voor het schilderen heeft mij geïnspi-
reerd tot een andere kunstvorm, het ontwerpen 
en maken van halssieraden. Hierbij werk ik veelal 
met kleurrijke en grote halfedelstenen. Maar ook 
het gebruik van eenvoudig materiaal, zoals het 
papier uit boeken is voor mij een uitdaging.
Het papieren object ontleent een extra dimensie 
aan het vrijwel ontbreken van kleur. Hierdoor 
zijn de schaduwen goed zichtbaar en wordt de 
eenvoud van de vorm geaccentueerd. Zo krijgen 
de sieraden een eigen en extra zeggingskracht. De 
draagbaarheid en de oorspronkelijkheid van het 
sieraad vormen de uitdaging van dit project.
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Ademloos kijk ik naar de ongeorganiseerde 
overvloed. Ik schilder een moment waarop er 
niets lijkt te gebeuren maar alles mogelijk is. Mijn 
schilderij toont een roes van licht, kleur en kwast-
streken. Meubels, paperassen en onbeduidende 
zaken versmelten met het personage. Vanuit dit 
claustrofobisch mozaïek van verftoetsen probeert 
de hoofdpersoon contact te leggen met de buiten-
wereld.
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Dit is een verhaal over liefde. Een simpel beeld: 
diepe kamer, groot bed en kleine man. Het mate-
riaal is ook simpel, het dekbed is van Mascotte 
Gommé vloeipapier. Ik houd van wit. Mascotte 
plakken maakt volume. Het dunne, gefrommelde 
vloeipapier geeft de ‘bedman’ kwetsbaarheid. Ik 
heb dat versterkt door een strakke penseelstreek 
voor de omgeving. 
De vorm laat weinig te raden over, maar leidt 
de aandacht meteen naar verbeelding over de 
inhoud, naar de Bed man’s opera. Is er een geliefde 
die het bed zojuist verlaten heeft? 
Of is er helemaal niemand geweest, al te lang niet, 
en moet de ‘bedman’ zijn eigen opera dromen…  
In dit werk is het niet de vorm, maar de inhoud die 
te raden laat. Ik speel daarmee. 
Om dit laatste gaat het mij, verhalen wakker 
schudden, hoe dan ook. 
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Het lijkt alsof ik onderweg ben en ergens zal 
eindigen. Zo ben ik in Kameroen begonnen en 
in Nederland beland, waar ik leerde fietsen. Een 
fiets bezitten was mijn grote droom. Een fiets staat 
met twee wielen in dezelfde richting op de grond. 
Bij een kapotte band of ander defect voelde ik me 
direct gehandicapt. 

Spanning tussen zijn en worden ervaar ik op 
momenten van confrontatie. Ik beleef dan wat er 
tussen entiteiten plaatsvindt. Vanuit die spanning 
ontstaat mijn werk.

Als kind maakte ik van een kapotte slipper een 
boot. Een attribuut daagt me uit om er een andere 
betekenis aan te geven. Wit op wit is onzichtbaar. 
Net als zwart op zwart. Wit heeft zwart nodig om 
wit te zijn, en omgekeerd.
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De mimosabomen bloeiden, de zonovergroten 
Via Appia die ik zag liggen op weg naar de stad. 
Het was overweldigend en bleef op mijn netvlies 
kleven. Ik was er op 8 maart, Internationale 
Vrouwendag. Straatventsters liepen met takjes 
mimosa in cellofaan. Velen kochten het als blijk 
van waardering voor hun vrouw of moeder. Ik zag 
een moeder met dochter lopen en ze kochten voor 
elkaar een takje. Het ontroerde mij, mijn moeder 
is al zo lang dood. De moeder als symbool voor de 
onvoorwaardelijke liefde, onlosmakelijk verbon-
den met kwetsbaarheid, afscheid. Hoop en een 
nieuw begin. Ik draag dit kunstwerk op aan mijn 
moeder, de expositiegelegenheid is de ultieme ode 
aan haar.
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De vergankelijkheid en de schoonheid van het leven en 
de dood zijn terugkomende thema’s  in mijn werk. De 
sfeer in mijn beelden is mysterieus, soms sprookjesach-
tig, melancholisch en poëtisch. Een op het eerste gezicht 
lieflijk tafereel heeft vaak een sinistere ondertoon van 
verval of betrekkelijkheid.

Niet alleen de betrekkelijkheid van het leven zelf, maar 
ook die van de liefde, speelt behalve in de mensenwereld 
ook binnen het dierenrijk een rol. Al is deze weliswaar 
voor de meeste mensen zelden zichtbaar, een liefdestra-
gedie met een dramatisch einde is helaas niet alleen aan 
Shakespeare’s Romeo en Julia voorbehouden.

Vanuit mijn achtergrond als dierecoloog en gedragsbio-
loog speelt observatie van de wereld om mij heen een 
belangrijke rol in mijn manier van vastleggen. Hierbij is 
de natuur mijn grootste inspiratiebron. Ik belicht zowel 
de dierenwereld als die van mijn eigen dromen.
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Dit werk maakt deel uit van een serie witte 
keramische sculpturen die elk geplaatst zijn 
op een stuk drijfhout. Ik heb dit hout gevonden 
langs de ruige Noorse kust van de Barentszee. 
Het zilverige, geërodeerde hout met onbekende 
herkomst en raadselachtige reis door de arctische 
zeeën heeft een haast magische lading. Het is dáár 
geweest waar ikzelf zou willen zijn. Aan de kust 
waar ik het vond, was vijftig jaar eerder ook een 
stuk poolijs met daarop een nog jonge ijsbeer aan-
gespoeld. Hij werd afgeschoten. Hier op deze plek 
ontstond het idee voor de arctische vloot waarbij 
het drijfhout de drager vormt voor een reeks dro-
merige fusies tussen mensen en pooldieren. Zij 
lijken zich ogenschijnlijk niet bewust van elkaar 
maar ontmoeten elkaar liefdevol in de droom.
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Iedere week maak ik schetsen naar model. Voor-
dat ik begin, kijk ik goed naar het karakter van 
de persoon. ‘De  taal van het lichaam’ zet ik om in 
lijnen en vlakken.
De volgende dag kies ik een schets die mij het 
meest heeft getroffen en werk deze verder uit. 
Door veel weg te laten probeer ik de essentie over 
te houden. En dan is het net of de tekening mij 
vertelt hoe ik verder moet. 
Bij dit werk zag ik achter het model een schim 
van een geliefde opdoemen. Die heb ik er maar bij 
getekend.
Overal waar actie is, pak ik mijn schetsboek. Dat 
kan op straat en ook in het theater. Een aantal 
schetsen werk ik uit tot schilderijen.
Nicolaas Wijnberg en Marten Toonder behoren 
tot mijn leermeesters. Over Toonder schrijf ik een 
boek: De laatste leerling van Marten Toonder. 
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Portretten vormen de kern van mijn werk, kop-
pen met karakter, met een indringende blik die 
je iets vertellen, al weet je soms niet wat. Ik zoek 
inhoudelijk en technisch de grenzen op waar ik 
het beeld kan vervormen. Deze twee gaan hand 
in hand en leiden tot nieuwe ontdekkingen die ik 
weer gebruik in een volgend werk. 
Een werk met nog meer symboliek die staat voor 
deugd en ondeugd, zoals in schilderijen van oude 
meesters met vissen, aapjes en honden. Daarnaast 
is er de verwrongenheid en vervorming zoals een 
plastisch chirurg, die ingrijpt in je lichaam met 
naald en draad. Is dit schoonheid of verminking? 
Ik beperk me tot het doek, waarop ik de werkelijk-
heid naar mijn hand zet.
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Mijn werk bestaat uit lichtbakken waarbij het licht 
door de foto tevoorschijn komt. Bij deze foto wilde 
ik onderzoeken of ik het gevoel kon weergeven 
van zonlicht dat door de bloesem heen schijnt. Zeg 
maar: het ‘lentegevoel’.
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Achter ieder gebouw schuilt een verhaal. De vergane 
glorie, het verlatene, het mystieke. Wie hebben er 
geleefd, hun sporen achtergelaten? Welke geschiede-
nis zit er verscholen in de muren van dit pand? Een 
gebouw maakt liefde mee in al z’n vormen. Iedere toe-
schouwer kan z’n eigen verhaal geven aan de geschie-
denis van dit gebouw. Welke levens en liefdes hebben 
deze muren gekend? Wat zouden ze ons toefluisteren 
als ze konden spreken?

Dit kunstwerk is gemaakt door toepassing van een 
unieke techniek van gescheurde stroken krantenpa-
pier, geplakt op museumkarton. Het werk heeft een 
schilderachtige of fotografische benadering, maar het 
materiaal blijft herkenbaar als krantenpapier. Door de 
gelaagdheid valt steeds iets nieuws te ontdekken.

Mijn oeuvre bestaat uit vervallen gebouwen. Ik ben 
begonnen met fotograferen, maar merkte dat het 
beeld ‘bevroor’. Om het gebouw en het verhaal erach-
ter te laten voortleven, vind ik de toepassing van mijn 
collagetechniek van kranten zeer passend. 

,00'(*-"&$)be

%8HI9U:WHGL(=@>@

i"#[,,-

=YM(R(>M(:G

-'T+0)'e

"D9V9UH7H(:8775VHIH:WU9HQ(

O5U(QD5UIHUK5K9HDL(;8PI(

K5;IH7QD9]I(8K(GE;HEGQ5DN

I8U



432 433

e'!'#

&dJ95(O5U(JH(*IDHHQ

Deze playboy – de man in het bad – ligt in een 
oranje wereld vol geweldige texturen en over-
stuurde kleuren. Deze collage is gemaakt vanuit 
mijn boekenverzameling en maakt deel uit van 
een serie erotische collages.

In mijn atelier heb ik een grote verzameling boe-
ken uit de jaren ’70 en ’80. De typische kleurstel-
lingen en knullige ensceneringen in deze boeken 
over liefde en seksualiteit, insecten of het Engelse 
platteland boeien mij. In mijn collages maak ik 
samenstellingen van deze afbeeldingen.  Met 
een mesje en een Pritt-stift ga ik op zoek  naar de 
ultieme verontrustende combinatie.
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In de jaren ’80 werd er een serie boeken uitgege-
ven over liefde en seksualiteit. Toen voelde het 
heel verboden om daarin te kijken. Nu vind ik het 
vooral onschuldig, lachwekkend en soms zelfs 
ontroerend. Voor mij vertegenwoordigen deze 
boeken nog steeds een gevoel van voyeurisme, van 
aantrekken en afstoten.

De mensen erin zijn echt – met schaamhaar en 
verbleekte billen van het zonnen in bikini – en ze 
poseren overduidelijk. Ook de omgeving waarin 
ze gefotografeerd zijn, is echt; een natuurstenen 
haardplateau met een kamerplant, of een badka-
mer met bruine tegeltjes en een douchegordijn. 
En dat alles in een kleurenpalet dat pijn doet aan 
je ogen.

Deze collage maakt deel uit van een serie eroti-
sche collages en is gebaseerd op mijn boekenver-
zameling.
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Dit schilderij ontstond naar aanleiding van een zeer 
poëtische spam e-mail.

Beloved,
My name is Mrs Barbara Patterson. Before my hus-
band died, he deposited a sum of USD 3.5 Million.
I lived with the scourge praying earnestly for divine 
intervention. Just a month ago,the doctor informed 
me that I have just about three months more to live. 
I accepted the news in good fate. Beloved, it is in this 
regard that I write to you.
I do not have a child to take over my inheritance. At 
this point, friends, well wishers, and my husbands 
relatives are all clambered around me as I sojourn in 
my hospital bed (…).

In mijn werk onderzoek ik situaties en hoe mensen 
zich in die situaties tot elkaar verhouden. Daarbij 
bedenk ik scenario’s waarin menselijke eigenschap-
pen en emoties uitvergroot worden.Mijn werk is de 
inkijk in een speciaal moment zonder dat je weet wat 
er gebeurd is.
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Porky Thinx maakt korte films en is een artistieke 
driehoeksverhouding tussen videokunstenaar 
Hélène Kocken, theatermaker Efrem Stein en 
beeldend kunstenaar Alex Jan Naber. 
De Muze bestaat uit vijf korte films. Iedere film 
toont een type vrouw uit de visuele media. In deze 
film introduceren we onze variant op de eerste 
it-girl Clara Bow: de gele vrouw. Alex kruipt in de 
huid van een hulpeloos meisje dat smachtend en 
steunend ergens op wacht. Voor het decor in de 
film zijn blow-ups van Alex’ tekeningen gebruikt.
De beeldtaal die we gebruiken ontlenen we aan 
films, videoclips, modebladen en schilderijen. We 
bevragen termen als betekenis, authenticiteit en 
identiteit.
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De mythe van Persephone dient als een veelzijdig 
metafoor voor verschillende facetten van de liefde. 
Het verhaal van haar ontvoering door Hades naar de 
onderwereld is de inspiratie voor mijn tekening.
Persephone, gevangen in de onderwereld, mocht elk 
jaar naar de bovenwereld om het ontluiken van de 
natuur en de oogst te verzekeren. Zij werd vereerd in 
de Griekse mythologie als de godin van het voorjaar, 
de vruchtbaarheid en de oogst. Aan het einde van deze 
cyclus moest zij terugkeren naar de onderwereld: naar 
Hades, haar ontvoerder en minnaar. Deze jaarlijkse 
passage van Persephone tussen onder- en bovenwe-
reld werd geassocieerd met de wisselingen van de 
seizoenen. 
Net als bij Persephone kan de liefde ons ontvoeren naar 
de onderwereld van onzekerheid en verlangen. Maar 
zij is ook een bron van vreugde, energie en creativiteit. 
De andere kant van deze stralende energie is het obses-
sieve, het possessieve, en de jaloezie. Ook kan de liefde 
keren: …‘There’s a thin line between love and hate’. 
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Dit schilderij heeft als ondertitel klank en toont 
een jongen die, na een medische ingreep, voor het 
eerst van zijn leven geluid hoort. Een ontroerend 
beeld.

Het is interessant om te zien hoe het schilderij 
verandert als het licht dat er opvalt, verandert. 
Telkens zie je net weer een andere laag of kleur 
sterker naar voren komen. Het werk verandert met 
het veranderende licht en lijkt net echt te leven. 

Door de neiging de afbeelding te vervagen en die 
daarna weer terug te halen creëer ik een beeld met 
vele lagen die, gecombineerd met een goede tech-
niekbeheersing, altijd een geloofwaardig beeld 
oproepen. Een beeld waarin de beschouwer de 
vrijheid vindt om zijn eigen verbeeldingskracht te 
laten spreken.
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Dit schilderwerk laat een aantal knielende figuren 
zien. Hun deemoedige houding maakt dat het 
schilderij een soort rust uitstraalt, die niet meteen 
karakteristiek is voor mijn werk.

In de vaak kleurrijke en dynamische schilderijen is 
mijn oorsprong in de graffitiscène in Keulen in de 
jaren ’90 nog altijd zichtbaar. Door de jaren heen heb 
ik, als autodidact, werk met een sterk eigen karakter 
ontwikkeld, waarbinnen het experiment een grote 
rol speelt. 

Dit experimenteren is goed te zien aan de opper-
vlaktebehandeling van mijn recente werken. Door 
verhitten, nat maken, helemaal uitvegen en soms 
zelfs het bewerken met een staalborstel van de 
schilderijen, creëer ik doeken met een soms nog 
nauwelijks aanwezige afbeelding. Deze ‘vaagheid’ 
gecombineerd met een goede techniekbeheersing 
roept een bepaalde sfeer op, maar geeft de beschou-
wer de ruimte om zelf stukken in te vullen.
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Een puberdochter die afscheid neemt van haar kat 
is de meest pure vorm van liefde. Het emotievol 
afscheid nemen van een trouwe huisvriend is een 
gevolg van jarenlange onvoorwaardelijke liefde.
 
Op een zondagmorgen in 1993 nam mijn destijds 
16-jarige dochter afscheid van onze huiskat 
Poemeltje. Poemeltje was al enige weken ernstig 
ziek. Deze dag had mijn dochter de kat voor de 
laatste maal in haar armen voordat we hem lieten 
inslapen. De emotie in dit laatste uur, het afscheid 
van een trouwe huisvriend, heb ik in dit kunst-
werk verwerkt.
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Karton, lijm, foto’s, prints, lak, plexiglas, hout, bal-
sahout, plastificeerplastic, tijd, neurotransmitter 
activiteit, motorische activiteit. Gekozen is voor 
woorden in beeld, niet voor woorden voor beeld.
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‘Al de dingen die je mij gevraagd hebt, ik deed het 
onvoorwaardelijk. Ik wilde het telkens beter doen.
De lucht werd donker en verder van de rede.
Wil niet wachten om meer te verliezen.
Oud worden is ook moeilijk, maar is pijnlijk om 
niet te proberen. Ik ben zo open als je me wilde, 
maar nu te leeg om te huilen. Laat me gaan, laat 
me gaan, misschien vind ik een thuis. Laat me 
gaan, je zal het nooit weten, totdat je het alleen 
aangaat.
Ik zou kunnen eindigen waar ik begon, vind het 
niet erg, de reis naar huis is de moeite waard
Ik heb al zo lang gewacht, het is tijd om te kiezen
Je zegt dat je denkt dat we voor elkaar zijn 
bestemd, maar als je nog steeds van haar houdt, 
laat me gaan. Geef me alleen iets om aan vast te 
houden. Laat me gaan, laat me gaan, misschien 
vind ik een thuis. Laat me gaan, je zal het nooit 
weten, totdat je het alleen aangaat.’
Tekst: Jenni Alpert
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Toen ik langs het strand in Scheveningen liep, zag ik 
stukjes papier met de golven het strand op komen. De 
stukjes papier verdwenen weer in zee en spoelden 
nogmaals aan om daarna voorgoed meegenomen te 
worden door de golven. Ik keek geboeid want verloren 
en achtergelaten voorwerpen zijn het onderwerp van 
mijn werk.

De papiertjes oprapen ging niet. Ze waren week en 
zouden scheuren. Dus heb ik ze gefotografeerd. Pas 
toen ik de afdrukken van de foto’s in handen had 
ontdekte ik dat het om een liefdesbriefje ging! Tijdens 
het maken van de foto’s was ik slechts bezig met licht 
en compositie. Veel tijd was er bovendien niet. De 
papiertjes verdwenen namelijk weer snel in zee!

Ik besloot de foto’s als een serie te presenteren: los 
van elkaar maar wel bij elkaar. Precies zoals ik ze had 
gevonden. Wie de schrijver of ontvanger is blijft waar-
schijnlijk altijd een vraag. Tenzij u dit briefje herkent...

-)0,(!,0%'#$'#i

#8;G57HUL(=@X=

i"#[,,-

@(G557(YM(R(BM(:G

-'T+0)'e



454 455

+"'0%'#&""^*((
&'--'#*4'&

-9U5(!5UJHDFHDP

Verloren en vergeten voorwerpen vormen het uit-
gangspunt van mijn werk.
Ik was daarom onmiddellijk enthousiast toen ik het 
Hoenderloo’s Letterspel vond: zorgvuldig gerepa-
reerd dekseltje, doosje met letters, zakje met kapotte 
letters en een aantekening. 
Opvallend is dat in de nauwkeurige beschrijving tot 
tweemaal toe de letter t ontbreekt!
De manier waarop omgegaan is met de deksel, het 
doosje en de notitie getuigt van grote toewijding en 
liefde.

Door de voorwerpen in een vitrine te plaatsen, probeer 
ik deze toewijding en liefde te benadrukken en tevens 
mijn eigen waardering ervoor uit te drukken.
Navraag, onderzoek en handschriftvergelijking leerde 
me dat het doosje van Mejuffrouw Margo De Borst is 
geweest. Ze is in 1890 geboren en is 83 jaar geworden. 
Op haar overlijdensbericht stond: ‘Zij is in goedheid 
haar weg gegaan’. Uit haar aandacht voor het Hoender-
loo’s Letterspel blijkt hoe treffend deze woorden zijn.
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Deze digitale afdruk van studiofoto’s (±1920-1930) 
van Filipijnse mannen uit mijn geboorteplaats 
Manila, intrigeert me. Zijn het broers? Intieme 
vrienden? Het fascineert me hoe details in een foto 
soms meer vertellen dan de gezichten die ik heb 
geborduurd. Zodat kijkers hun blik richten op de 
poses van de mannen. Waarom raken hun schou-
ders elkaar op een bepaalde manier? Waarom zijn 
bepaalde handen teder om elkaar heen geklemd? 

Door het gebruik van pastelkleurige garens heb 
ik geprobeerd om de anonimiteit en de verborgen 
identiteit van homofiele mannen over te brengen. 
De gekleurde draden doen ook denken aan de regen-
boogvlaggen, symbool voor de homobeweging in 
westerse landen. Ik werk vaak met klei, gevonden 
voorwerpen en ruimtelijke materialen. Ik vind het 
fascinerend hoe oude foto’s direct kunnen worden 
gekoppeld aan onze tijd door eenvoudige ingrepen 
als digitaal printen en borduren.
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Met mijn moeder heb ik nooit zo’n liefdevolle band 
gehad. Na haar dood in 2010 bleef zij aanwezig 
in allerlei spulletjes, vergeelde foto’s en oude 
agenda’s. In die agenda ontdekte ik de liefde. Haar 
aandacht voor de ander, haar kinderen en voor 
mij. Liefde kan soms bedekt raken in een familie. 
Mijn moeder verloor haar jongere broertje toen 
ze in haar verlovingstijd zat. De dood kwam rauw 
en pijnlijk. Zachtheid en mildheid overvielen mij 
tijdens het maken van dit meerluik. Als kind ging 
ik met mijn moeder naar de lapjesmarkt en zo 
bracht zij mij de liefde voor stof en materiaal bij. 
Het gebruik van vondsten komt terug in al mijn 
werk zoals in de assemblages van roest. Ook in 
mijn landschappen geïnspireerd door satelliet-
beelden en huidlandschappen voeg ik vondsten 
toe. De herkenning of ontroering die het beeld in 
zijn nieuwe context oproept, brengt de kijker bij 
zijn eigen verhaal.
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Het beeld bestaat uit twee figuren die op de rand 
staan. ‘Durven ze of durven ze niet?’ De liefde zit 
hem in de bescherming die ze elkaar proberen te 
geven. Het fenomeen tekent in mijn gedachten 
onze samenleving waarin het steeds moeilijker 
wordt om keuzes te maken.
De Franse filosoof Jean Luc Nancy stelde dat 
‘kunst intiem verbonden dient te zijn met de 
vorming van het mens-zijn’. Dat heb ik geprobeerd 
gestalte te geven.
In relatie tot de liefde proberen ze elkaar te 
beschermen maar durven tegelijkertijd eigenlijk 
allebei niet. Leven in onze wereld vereist steeds 
meer moed die sommigen niet gegeven is.
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Kijk om u heen: u ziet de belangrijkste plek in uw 
leven. Dit is de grond waarop liefde bloeien kan. 
(Zeker als je ook nog eens 5 kilo rijst tot je beschik-
king hebt.)
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Ik maak altijd een beeld zonder een voorbedacht 
plan. Ik laat me inspireren door de vormen van 
de stukjes gevulde nylon, die ik op zijn plek houd 
door kopspeldjes. Ik boetseer met nylon in plaats 
van met klei. Tijdens de opbouw van het werk 
glijden vanzelf  mijn eigen persoonlijke emoties 
erin mee. Dit beeld is in een turbulente tijd van 
mijn leven gemaakt en heeft zeker met liefde in al 
zijn facetten te maken. Zij spreekt voor mij in de 
hoop dat ze u ook raakt.
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Hoe blind kan liefde zijn?
Dit object gaat over het open stellen voor de liefde. 
Over angst, afsluiten, verlangen, voeden, aftasten, toe-
laten, opbouwen, onderhouden, begrip en beminnen.

De afgelopen jaren werk ik vanuit het thema: ‘Man-
vrouw relaties, seksualiteit en gender-identiteit, bezien 
vanuit diverse religieuze stromingen en mythologie’. 
‘Panta rhei’ (alles stroomt of alles is in beweging) is 
letterlijk en figuurlijk terug te vinden in al mijn werk. 
Bijna al mijn objecten zijn gemaakt van vergankelijk 
en organisch materiaal. Ik wil hiermee juist de kracht 
van verandering en ontwikkeling laten zien en niet de 
vergankelijkheid, in de  symbolische betekenis van 
verlies en verval. 
Kijk je verder dan de overblijfselen? Benut je de 
vrijgekomen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen? 
Geeft het een gevoel van verlies, frustratie, heimwee, 
onmacht of brengt het je bij jezelf: je kracht, je invloed, 
je creativiteit? 
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Paula houdt van het leven.
De liefde voor het roeien, waarvoor zij zich nooit 
te oud voelt.  
Geconcentreerd, de trui uit.
Voor het evenwicht van de boot?
Vanwege haar hoge leeftijd?!

Ik maak graag portretten van oude mensen. Hun 
doorleefde gezichten, houding en
gebaren ontroeren mij en met de gemengde tech-
niek, die ik het liefst gebruik, kan ik de kwetsbaar-
heid en kracht het beste tot uitdrukking brengen. 
Mijn werken zijn collages van divers gescheurd en 
geknipt papier in samenspel met potlood, houts-
kool en acrylverf, geplakt op papier of doek.
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Het beeld is een herinnering. De foto herinnert 
aan een moment. Het beeld herinnert aan oud-
Hollandse meesters met een grote liefde voor de 
elementen.
Met de natuur als inspiratiebron creëert de licht- 
en ruimtewerking ook een romantisch beeld van 
een andere werkelijkheid. Zoekend door de lens 
ontstaan verrassende nieuwe werelden. Ook in 
mijn schilderijen is deze zoektocht zichtbaar. 
Soms in een samenspel van organische vormen 
maar ook in het spannende lijnenspel van sterk 
geabstraheerde landschappen.
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In dit object heb ik geprobeerd duidelijk te maken 
dat partners in een relatie langzaam in elkaar 
draaien. Hierbij ontstaan zowel positieve als 
negatieve rimpelingen. Kijk je goed dan zie je 
ook de raakvlakken in de relatie. Draait de relatie 
uit elkaar en ga je alleen verder, dan neem je de 
rimpelingen mee voor de rest van je leven.
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Mijn werk gaat over kwetsbaarheid en is om die 
reden heel fragiel. Het is gemaakt op hele dunne 
papiertjes uit een oud Chinees boekje. Ik heb 
de fladderende papiertjes deels vastgestikt op 
een stuk zeildoek dat vroeger zeekaarten moest 
beschermen tijdens de vaart. Doek en papier 
verbinden mijn kindertijd met de geboortegrond 
van mijn dochters.
Terwijl ik schilder, reis ik in gedachten terug naar 
het strand van Ameland. Dan ontstaan uit de scha-
duwen van het verleden liefdevolle herinneringen 
aan broosheid, bescherming, wind en water.
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Als kunstenaar probeer ik mijn tijd te verbeel-
den. Dit beeld werd echter door de actualiteit 
ingehaald. Door mijn manier van werken 
ontstaan regelmatig verbeeldingen die je niet kan 
bedenken. Zo ook bij dit beeld. Pas bij de laatste 
bewerking ontstond deze Geestelijke, die zo pro-
fessioneel door het stof gaat, dat zonden onmidde-
lijk vergeven en vergeten zullen zijn. Precies zoals 
ik recent in de media zag over de ‘Liefde voor de 
Heer en de jongeheer’.

Mijn werk zou je kunnen typeren als onderzoek 
naar verschillende mensbeelden en naar hoe 
wij onszelf zien, of we in menig opzicht nog ver 
af staan van het ideaalbeeld dat wij voor ogen 
hebben.
Het blinde zoeken naar ‘Hoe een mens te zijn?’, dat 
houdt mij allang bezig.
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Mijn portretten gaan niet over bepaalde personen 
maar over de mens en is een reflectie op mens-
beelden. 

Dit portret kwam – zoals vaak gebeurt – per 
ongeluk tot stand in mijn atelier, nadat ik gepro-
beerd had een oprecht verontwaardigde mens af 
te beelden. Door de gebruikte techniek veran-
derde de houding dusdanig, dat ook de betekenis 
radicaal veranderde naar een mens die vervuld is 
van het verlangen om aangeraakt te worden. Zelfs 
de giethuid zindert van dit verlangen. Ik houd 
van deze verrassingen en hoop de kijker ermee te 
inspireren.
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Sinds 2004 werk ik met scheursels van behang die 
ik op organische wijze verwerk in mijn tekenin-
gen. Het tekenen en plakken gaan gelijk op, ook 
als ik werk naar levend model. Ik specialiseer me 
in het afbeelden van karaktervolle vrouwen. De 
vrouwen zijn vaak aan het werk en in hun element.
Naakt, in alle betekenissen, is ook wat mij drijft 
om nieuw autonoom werk te maken. De laatste tijd 
ontdek ik steeds meer de leegte, noem het onaf-
heid. Maar in die leegte moet ook de gelaagdheid 
voelbaar blijven. Letterlijk en figuurlijk. Hoe meer 
openheid in de compositie, des te meer mysterie. 
Alle lijnen die ik zet, wil ik helemaal navoelen, met 
huid en haar.

$'0%'&,([aTa(%'(!#)'*

,G;IHDJ5GL(=@SM

i"#[,,-

==B(R(>B(:G

-'T+0)'e

1DE9UH(9UQIL(W8EI;Q887L(8EJ(

6HW5UVL(KDHUIL(D9HIKHUL(

b5K5U;H(KHU;H7HU(8K(`EEDN

OD9](Q5DI8U



482 483

&"!'(1",-())(<)T,#/*^(
1/)-'01""#%["-"#C

)7]5($57D5OHU

Veel van mijn beelden bevatten schijnbaar 
toevallige materialen. Die heb ik gevonden. Bij 
voorbeeld op een sloperij, markt, winkel, bij het 
grofvuil, op een reis of gewoon ergens onderweg 
op straat. Er is altijd iets aan die gevonden voor-
werpen wat me raakt. Dat kunnen verschillende 
dingen zijn; de vorm, kleur, patina, geschiedenis 
(al dan niet bekend), verloren functionaliteit of 
gewoon een gevoel van verbondenheid.
Soms zijn de materialen de directe aanleiding tot 
het maken van een beeld. Vaker liggen ze enige 
tijd te wachten totdat ze als vanzelfsprekend 
ergens op hun plek vallen. Tijdens (en als onder-
deel van) het ontstaan ben ik veel aan het tekenen. 
Het uiteindelijke beeld is vaak weer aanleiding 
tot het maken van tekeningen, grafiek of een 
schilderij.
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Formula Assunta

Piëmonte,
Assunta : een gehucht met verlaten boerderij.
Daarin veel zooi en stof, maar ook
een oliekannetje.
Wanneer werd het gemaakt en door wie.
Hoe lang werd het gebruikt en waarvoor.

Ik neem je mee en maak je
voorzichtig een beetje schoon.
Je ontroert me.
Ik koop een zaag
in Ceva om daar
wieltjes van kastanjehout voor je te maken.

Nu rijd jij een nieuwe
toekomst tegemoet
als Formula Assunta.
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Dit werk maakt deel uit van een gelijknamige 
serie portretten. Ik ben voor het maken van deze 
serie geïnspireerd geraakt door het werk Xterior 
van Desiree Dolron. Na een intensief onderzoek 
naar haar werk en dat van de oude meesters ben ik 
anderhalf jaar geleden begonnen met mijn eigen 
serie.
In mijn portretten gaat het om de gelaatsuitdruk-
king van de modellen. De gelaatsuitdrukking op 
deze foto is sereen en mysterieus. Het contrast 
tussen de details in de grove structuur van de stof 
en de zachtheid van de huid van het jonge meisje 
en de verhouding in lichte en donkere partijen 
versterken de sfeer van het beeld. Ik heb de foto’s 
digitaal bewerkt om hierin een balans te vinden.
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Al tekenend onderzoek ik een onderwerp, 
hierdoor wordt het meteen ook duidelijk in mijn 
hoofd hoe het beeld ruimtelijk in elkaar zit. Ik 
bepaal hoe ik ga beginnen en welke route ik zal 
volgen; van oog naar oor of toch eerst naar de 
wenkbrauw? Met mijn buigtang en rol draad in de 
handen begin ik dan met buigen. Ik denk niet te 
veel meer na en vertrouw erop dat ik de juiste keu-
zes maak, hierbij wijk ik vaak af van mijn geplande 
route. Dit beeld, meer nog dan anders, is ontstaan 
tijdens het werken. Het thema ‘liefde’ was mijn 
uitgangspunt en het werk hoort bij een gevoel 
waar ik op dat moment goed bij kon. De druppels 
uit dat gevoel ontstonden tijdens het buigen en ze 
geven richting, dynamiek en lading aan het werk. 
De compositie en het beeld links boven in het 
witte vlak versterken het geheel.
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Wat ik beleef, hoor, zie, denk en voel is de bron van 
waaruit mijn werk ontstaat. Intuïtief en zoekend, 
kwetsbaar en krachtig: met potlood, houtskool, 
verf, papier, of  textiel, zoals dit zelfportret.

Een boek, rond, pagina’s van wit textiel en 
transparant plastic: veel onbeschreven, sommige 
getekend door verhitting, weer andere bedrukt 
met ogen, mijn blik door de jaren heen. Enkele 
pagina’s met tekst, geborduurd met haar. Zoals de 
bovenste, tevens laatste pagina van het boek: ‘look 
at me’. Afsluiting van een hoofdstuk en begin van 
een nieuw...
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In dit beeld speel ik met de in de evolutietheorie 
gebruikte term ´natuurlijke selectie .́ 
Twee in identieke kleding gestoken babyfiguren 
zijn letterlijk nauw met elkaar verbonden. Is deze 
verbondenheid een uiting van liefde en intimiteit, 
op te vatten als een vorm van ‘samenwerking’ die 
bijdraagt tot de instandhouding van de menselijke 
soort? Of is er in het beeld misschien juist sprake 
van een begin van een confrontatie waarbij uitein-
delijk de best aangepaste zijn of haar stempel op 
het nageslacht drukt? De term survival of the fit-
test wordt vaak ten onrechte opgevat als ‘het recht 
van de sterkste’, een opvatting die in het verleden 
leidde – en nog steeds leidt – tot verwerpelijke 
politieke standpunten.
In mijn beelden en tekeningen zijn vervreem-
ding en intimiteit en macht en onmacht telkens 
terugkerende thema’s. Humor is vaak, met een 
schrijnende ondertoon, zichtbaar en voelbaar.
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Dit houten vogelhuisje is door zijn klein formaat 
zowel absurd als ontroerend. Het beeld is een 
metafoor voor de kwetsbaarheid van de natuur, 
een natuur die steeds verder in verdrukking raakt 
ten gevolge van economische groei en technolo-
gische ontwikkelingen. Het is ook op te vatten als 
een kritische maar humoristische kanttekening 
bij de soms overdreven bemoeizucht van de mens 
met de natuur. De natuur heeft dan niet meer haar 
eigen verloop, maar menselijk ingrijpen neemt 
de overhand. Dit leidt soms tot tegenstrijdige 
situates.
In mijn beelden en tekeningen zijn vervreem-
ding en intimiteit en macht en onmacht telkens 
terugkerende thema’s.  Humor is vaak, met een 
schrijnende ondertoon, zichtbaar en voelbaar.
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In de wereld die we ’s nachts in onze dromen 
betreden, verwerken we de indrukken van over-
dag. Er ontstaat een verhaal dat zich in ongrijp-
bare beelden zichtbaar maakt en niet in woorden 
is te vatten.

Mijn werk roept een droomwereld op. In een 
helder gekleurde wereld zijn bijna altijd mensen 
te zien die in dromerig nietsdoen verzonken zijn 
of helemaal in een bezigheid opgaan.
De omgeving kan herkenbaar en heel vreemd 
zijn. Het spel met patronen, maat en schaal geeft 
een combinatie van beelden en associaties die de 
vervreemding verhogen.

Al deze verhalende beelden ontstaan in collages 
die met jarenlang verzamelde plaatjes worden 
gemaakt. Soms is de collage het eindproduct en 
soms is de collage aanleiding voor tekening of 
schilderij.
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Ik schilder portretten, wat voorkomt uit mijn fas-
cinatie voor de ‘mens’. Dit werk is gemaakt van een 
aantal foto’s van de familie van mijn vrouw. Voor 
mijn gevoel zit de zeggingskracht in de opstelling 
van de personen, de onderlinge verhoudingen en 
hun directe blik. Deze zorgt ervoor dat de intentie 
en het wezen van elke persoon actueel blijft, al ligt 
het moment van de oorspronkelijke foto’s al ver 
in het verleden. Door te spelen met gedetailleerd 
en technisch schilderen en op het bijna terloops 
neerzetten van details en oppervlaktes, ontstaat in 
mijn ogen een beeldtaal die binnenkomt.
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Ik haal alledaagse beelden en teksten uit hun 
context en geef ze een nieuwe betekenis. 
Met i Hate toon ik mijn afkeer van de sociale 
media waarin men zich vrijwillig door anderen 
laat beoordelen.
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Saturn Return slaat op het moment waarop de 
planeet Saturnus na zijn omloop van bijna dertig 
jaar rond de zon zijn oorspronkelijke plaats in de 
geboortehoroscoop weer aandoet. Het is dan ook 
rond de leeftijd van 28-30 jaar dat de mens op een 
natuurlijke manier zijn werkelijke zelf begint te 
benaderen. Het proces van kijken en staren naar 
het innerlijke zelf, het samenvoegen van flarden 
en fragmenten tot het besef van wie we in de kern 
zijn. Pas als we de ware betekenis van onszelf 
doorgronden, zullen we van de ander kunnen 
houden. 
Wellicht is het leren omarmen van ons diepste 
wezen wel de moeilijkste en de meest verheven 
reis van ons leven.
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