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Op  15  maart  zou  ik,  evenals  een  aantal  andere  kunstenaars  op  ons  terrein  aan  de  
Zamenhofstraat  in  Amsterdam-‐noord  mijn  atelier  openstellen  voor  publiek.  Maar  op  tijd  
besloot  ik  dat  het  niet  verantwoord  zou  zijn  bezoekers  te  ontvangen.  Meteen  daarop  ging  de  
wereld  op  slot.  We  bleven  binnen.  Toen  besloot  ik  dat  ik  graag  contact  wilde  onderhouden  
met  vrienden,  opdrachtgevers,  collega’s,  belangstellenden  alsook  de  leden  van  mijn  
Artikoor.  En  zo  maakte  ik  mensen  mededeelzaam  aan  mijn  stille  maakproces  in  mijn  atelier.  
In  de  afgelopen  weken  heb  ik  vijf  projecten  de  wereld  in  gestuurd,  die  een  afgerond  geheel  
vormen.  Nu  de  wereld  weer  langzaamaan  opengaat  hoop  ik  in  de  toekomst  opnieuw  
bezoekers  te  mogen  ontvangen  in  mijn  atelier.  Ik  hoop  dat  ik  in  de  afgelopen  crisistijd  
iedereen  een  klein  beetje  afleiding  en  plezier  heb  mogen  verschaffen.    
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I  

Vers  van  het  mes  

Wat  kan  je  als  mens  doen  voor  andere  mensen  in  deze  tijd?  Dat  vroeg  ik  me  af  terwijl  ik  in  
mijn  atelier  aan  het  werk  was.  Toen  bedacht  ik  dat  ik  misschien  wel  iets  moois  aan  iedereen  
kan  geven,  al  is  het  maar  digitaal.  En  daarom  heb  ik  een  klein  project  van  mijn  laatste  
uitgesneden  papierwerk  gemaakt  waarbij  ik  jullie  graag  eens  door  het  hele  proces  van  zo’n  
werk  loods.  Een  beetje  afleiding  voor  iedereen  die  thuis  zit.  Ik  hoop  dat  ik  jullie  er  een  plezier  
mee  doe.  
Het  idee  
Al  enige  tijd  maak  ik  vooral  uitgesneden  tekeningen.  Mijn  inspiratie  haal  ik  vaak  uit  
(cel)biologie  of  wetenschap.  Zo  ook  deze  keer.  In  een  boek  over  de  geschiedenis  van  
wetenschappelijke  illustraties  vond  ik  een  tekening  die  me  aansprak  om  zijn  strenge  
geometrische  vorm,  iets  wat  in  mijn  eigen  werk  overigens  niet  vaak  voorkomt.  Maar  dit  keer  
vond  ik  de  vorm  zo  mooi  omdat  het  allemaal  om  cirkels  en  gebogen  lijnen  ging  en  daar  houd  
ik  erg  van.  De  afbeelding  was  een  schematische  voorstelling  van  het  magnetische  veld  van  
de  aarde,  door  William  Gilbert  (1546-‐1603)  opgenomen  in  zijn  boek  De  Magnete  uit  1600.    

Het  Proces  
De  afbeelding  in  het  boek  was  op  bescheiden  formaat  en  ik  moest  een  manier  vinden  om  
hem  op  grotere  schaal  over  te  zetten.  Ik  gebruik  nooit  een  projector  omdat  ik  altijd  vanuit  
mijn  fantasie  werk,  maar  in  dit  geval  wilde  ik  wel  uitgaan  van  de  bestaande  tekening.  Dus  
moest  ik  het  uit  de  losse  pols  proberen.  Met  liniaal  zette  ik  een  kruis  op  het  papier,  drie  keer  
zo  groot  als  het  origineel.  Zonder  passer  moest  ik  uit  de  vrije  hand  de  cirkels  trekken,  een  
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diameter  van  meer  dan  50  cm.  Normaal  schets  ik  dat  wat  ik  ga  snijden  nooit  helemaal  voor  
in  potlood,  maar  in  dit  geval  moest  het  wel.  De  kans  dat  ik  mis  zou  snijden  was  anders  veel  
te  groot.  En  zo  tekende  ik  de  eerste  laag  op  crèmekleurig  papier.  Daarna  begon  het  snijwerk  
waar  ik  heel  wat  mesjes  van  verschillende  
  

  
  
  
grootte  aan  op  heb  geofferd.  Bij  andere  tekeningen  varieer  ik  het  formaat  van  de  
verschillende  lagen,  maar  bij  dit  werk  wilde  ik  de  twee  lagen  passend  maken.  Nadat  de  
eerste  laag  helemaal  klaar  was  tekende  ik  de  omtrek  en  de  twee  grotere  uitgesneden  
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vlakken  op  grijs  papier.  Grijs  gecombineerd  met  crème  leek  me  een  mooie  samenhang  
tussen  de  twee  gelijke  vormen  opleveren.  Te  veel  contrast  in  kleur  zou  ze  uit  elkaar  trekken.    
  

  
Uiteraard  moet  zo’n  tweede  laag  qua  beeld  wel  een  contrast  vormen,  hoewel  het  een  relatie  
moet  blijven  hebben  met  de  eerste  laag.  Aangezien  de  eerste  laag  zo  streng  was,  moest  de  
tweede  een  beetje  speelser  zijn,  maar  toch  ‘wetenschappelijk’.  Nu  ga  je  niet  boven  het  
papier  zitten  bedenken  welke  structuren  je  toe  gaat  passen,  dat  komt  toch  spontaner  tot  
stand.  Ik  krijg  vaak  ideeën  als  ik  in  bed  ligt,  vlak  voor  ik  in  slaap  val.  Bij  nuchter  daglicht  kun  
je  dan  nog  altijd  verder  denken  en  het  uitkristalliseren.  Bij  deze  tekening  kreeg  ik  associaties  
met  hemellichamen  en  moleculen.  Nu  ben  ik  natuurlijk  helemaal  geen  wetenschapper,  had  
vroeger  alleen  onvoldoendes  voor  scheikunde,  dus  ik  moet  het  van  mijn  fantasie  hebben  en  
daar  verlaat  ik  me  dan  ook  met  plezier  op.  Zodoende  wordt  het  geen  illustratie  maar  een  vrij  
werk.  Dus  sneed  ik  de  tweede  laag  alsof  het  moleculaire  verbindingen  waren.  Achter  het  
lijnenspel  van  de  bovenlaag  werden  ze  opener  en  achter  de  twee  open  vlakken  rechtsboven  
werden  ze  verdicht  –  dus  ook  in  de  tweede  laag  opnieuw  een  contrast.    
  

5  

  

  
  

  
Nu  is  het  verrassende  van  het  werken  met  verschillende  lagen  dat  je  ook  kun  spelen  met  de  
lagen  zelf  –  je  kunt  ze  anders  naast  elkaar  ophangen  en  je  kunt  de  lagen  variëren.  Nu  gaat  
het  om  twee  lagen  dus  er  zijn  vier  mogelijkheden:  crème  naast  grijs,  grijs  naast  crème,  
crème  over  grijs  of  grijs  over  crème.  Ook  speelt  de  achtergrondkleur  een  rol  of  de  
achtergrond  zelf  (bijvoorbeeld  een  behangstructuur  of  decoratief  behang  of  hout,  etc.).  Bij  
drie  lagen  is  de  variëteit  al  veel  groter,  namelijk  zestien  varianten.  Daar  heb  ik  al  een  aantal  
tekeningen  met  gemaakt,  dus  daar  ga  ik  nog  wel  eens  mee  spelen.    
  
  
Er  wordt  me  vaak  gevraagd  hoe  lang  je  nou  over  het  maken  van  zo’n  werk  doet.  Dat  is  heel  
moeilijk  te  zeggen.  Ik  begin  en  hou  helemaal  niet  in  de  gaten  hoeveel  dagen  ik  er  mee  bezig  
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ben.  Het  zou  me  vreselijk  remmen  als  ik  ging  klokken.  Dat  het  veel  werk  is  zal  niemand  
verbazen.  Wel  merkte  ik  deze  week  dat  het  me  een  uur  kostte  om  de  grijze  laag  schoon  te  
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gummen.  Dat  wist  ik  toevallig  precies  want  ik  luisterde  naar  een  podcast  die  precies  een  uur  
duurde.  Vandaar!  
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II  Een  papieren  presentje  voor  de  Paas  
  

  
  
Nu  buiten  de  zon  zo  uitnodigend  schijnt  is  het  een  uitdaging  om  zo  veel  mogelijk  binnen  te  
blijven.  Bij  gebrek  aan  tuin  of  balkon  moeten  we  de  zon  naar  binnen  halen.  Met  mijn  vijf  
kleine  papierobjecten  zou  ik  jullie  Paas  een  zonnig  tintje  willen  geven.  In  gedachten  kunnen  
ze  bij  het  ontbijt  de  tafel  sieren.  Of  op  dat  nog  lege  plekje  op  de  muur  even  de  blik  vangen  in  
de  zon.    
  

  
  

9  

Ik  had  ze  speciaal  gemaakt  voor  de  Open  Studio’s  op  15  maart.  Ze  waren  bedoeld  als  kleine  
uitstapjes,  drie-‐D-‐objecten  van  papier  geïnspireerd  op  de  wonderlijke  organismen  die  je  in  
de  diepe  oceanen  aantreft.  Met  hun  kronkelend  tentakels,  hun  vaak  felle  kleuren,  hun  
buitenissige  vormen  lijken  ze  tot  een  fantasiewereld  te  behoren,  een  wereld  waar  de  zon  
niet  altijd  tot  doordringt.  Deze  wonderlijke  wezens  nodigden  me  uit  om  ze  te  vertalen  naar  
een  nieuwe  vorm,  met  andere  kleuren,  ander  materiaal,  maar  net  zo  vreemd  en  grillig.  Dit  
keer  geen  lagen  achter  elkaar,  maar  in  elkaar  gewrongen  en  gevouwen  structuren,  zwevend  
op  de  muur,  of  liggend.    
  
  
  

  
Mocht  je  trouwens  denken  dat  papier  een  te  fragiel  materiaal  is  om  zomaar  op  de  muur  te  
hangen,  dan  kan  ik  je  verzekeren  dat  het  integendeel  juist  heel  sterk  is.  Papier  laat  zich  niet  
zo  gemakkelijk  scheuren  en  snijden  als  je  soms  zou  denken.  Je  moet  behoorlijk  wat  druk  
uitoefenen  met  je  mes  om  er  goed  doorheen  te  komen.  En  het  heeft  ook  zoveel  weerstand  
dat  je  heel  wat  mesjes  verslijt,  zelfs  bij  het  maken  van  een  klein  object.  Maar  als  je  bedenkt  
hoeveel  meter  het  snijden  van  al  die  kronkelende  vormen  bij  elkaar  oplevert  is  dat  ook  weer  
niet  zo  gek.  Het  papier  dat  ik  hier  heb  gebruikt  is  Canson  mi-‐teintes  160  gram.  Het  heeft  een  
minuscule  structuur  aan  een  kant  en  is  glad  aan  de  andere.  Ik  ga  uit  van  de  structuurkant,  
want  dat  levert  een  levendigere  uitstraling  op.  Mijn  ervaring  is  dat  papier  van  160  gram  
precies  genoeg  dikte  en  stijfheid  heeft  voor  waar  ik  het  voor  gebruik.  Het  snijden  levert  wel  
een  aanslag  op  de  spieren  van  je  vingers,  maar  met  160  grams  papier  blijft  dat  gelukkig  wel  
binnen  de  perken.  
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Ik  hoop  dat  dit  korte  verslag  jullie  een  moment  van  plezier  mag  opleveren.  En  ik  wens  jullie  
allemaal  blijvend  een  goede  gezondheid.  
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III  Ongeleid  Project  
  

  
  
In  deze  tijd  realiseer  je  je  sterker  dan  ooit  hoe  beperkt  je  controle  is  over  de  loop  der  dingen.  
Dat  kan  je  verontrusten,  maar  je  kunt  er  juist  ook  een  zekere  mate  van  rust  aan  ontlenen:  
meegaan  in  hoe  de  zaken  zich  ontwikkelen  en  je  laten  verrassen  door  wat  er  ontstaat.  
  
Dat  is  iets  wat  ik  ook  vaak  in  mijn  werk  tegenkom.  Je  hebt  een  bepaald  idee  en  daar  ga  je  
mee  aan  de  slag.  Maar  een  idee  is  een  uitgangspunt,  een  wens  en  er  gebeurt  een  heleboel  
totdat  je  een  resultaat  bereikt  hebt.  Het  is  deels  een  rationeel,  controleerbaar  proces  –  de  
keuze  van  je  materiaal,  de  afmetingen,  je  werkwijze  –  en  deels  een  intuïtief  proces,  
onbeheersbaar  dus.  En  ook  in  het  geval  van  mijn  meest  recente  werk  overkwam  me  dit  op  
weer  een  heel  andere  manier.  
  
Archeologie  en  paleontologie  zijn  fascinerend.  Nu  we  ons  zo  bewust  zijn  van  de  tijdelijkheid  
van  de  dingen  is  het  prettig  om  je  af  en  toe  te  verhouden  tot  de  geologische  tijd.  Niet  een  
mensenleven,  maar  miljoenen  jaren  vanaf  het  kleinste  organisme  tot  aan  de  mens  van  nu:  zo  
onmetelijk  dat  je  er  nauwelijks  een  voorstelling  van  kunt  maken.  Een  omgekeerde  kosmos,  
maar  dan  in  tijd.  Bladerend  in  een  boek  over  fossielen  kwamen  er  ammonieten  voorbij  die  
zo’n  tweehonderdvijftig  miljoen  jaar  geleden  de  oceanen  bevolkten,  tot  ze  vijfenzestig  
miljoen  jaar  geleden  uitstierven.  En  zeesterren  die  al  zo’n  vijfhonderd  miljoen  jaar  geleden  
op  de  zeebodem  leefden  en  waarvan  we  nog  altijd  een  aantal  soorten  tegen  kunnen  komen.  
Versteend,  maar  van  een  eeuwige  schoonheid.  
  
Dat  deed  me  besluiten  om  een  aantal  ammonieten  als  uitganspunt  te  nemen  van  een  
nieuwe  tekening.  Zogezegd,  zo  gedaan.  De  eerste  tekening  van  vijf  ammonieten  resulteerde  
echter  in  zo’n  compleet  beeld,  dat  de  tweede  laag  van  zeesterren  erachter  de  eerste  laag  
tenietdeed.  Ze  verdroegen  elkaar  niet  en  ik  moest  ze  tot  twee  individuele  tekeningen  
maken.  Ik  moest  dus  beseffen  dat  wat  ik  –  wellicht  te  rationeel  –  als  idee  in  gedachten  had  
gehad,  me  in  werkelijkheid  uit  handen  genomen  werd.  Aangezien  de  tekening  van  de  
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zeesterren  abstracter  was  uitgevallen  ging  ik  daar  als  eerste  mee  verder.  De  wat  springerige  
opengewerkte  eerste  laag  ‘vroeg’  om  een  tweede  versterkende  laag  –  een  soort  schaduw  
die  diepte  suggereerde.  Een  derde  laag  complementeert  nu  de  eerste  twee.  
  

  

  
  

                                                  
  
  
  
Hoewel  ik  in  eerste  instantie  een  gevoel  van  teleurstelling  niet  kon  onderdrukken  dat  mijn  
ammonietentekening  niet  geworden  was  wat  ik  me  ervan  had  voorgesteld,  werd  ik  blij  
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verrast  door  hoe  het  proces  zich  verder  intuïtief  had  ontwikkeld.  Door  het  loslaten  van  een  
vooropgezet  idee,  gaf  het  werk  zichzelf  de  vorm  waar  het  –  intrinsiek  –  om  vroeg.  De  
schaduwlaag  bij  de  zeesterrentekening  bleek  een  vondst.  Het  creëert  zowel  rust  als  kracht.  
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Nu  ga  ik  dit  principe  ook  toepassen  op  de  ammonietentekening  en  ik  verwacht  dat  de  
bovenlaag  goed  tot  uiting  zal  komen  zonder  dat  de  tweede  laag  interfereert.  Maar  het  
resultaat  hiervan  laat  nog  even  op  zich  wachten.    
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Het  leek  me  een  leuk  idee  om  ook  eens  te  laten  zien  wat  ik  zoal  uitsnij.  Ik  bewaar  alle  
(kleine)  uitsnijdsels  in  potjes  en  hoop  daar  in  de  toekomst  nog  eens  een  rariteitenkabinet  
van  te  maken.  In  dit  geval  heb  ik  de  uitsnijdsels  van  de  derde,  donkere  laag  bewaard.  Op  een  
stuk  wit  papier  gestrooid  levert  het  de  volgende  ‘compositie’  op.  
  
  

  
  
  
  
Ik  hoop  dat  ik  jullie  met  dit  verhaal  rond  mijn  meest  recente  tekening  weer  een  beetje  heb  
kunnen  plezieren  in  deze  binnentijd.  
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IV  Gestolde  natuur  
  

  
We  zijn  nu  al  wekenlang  verstoken  van  bezoek  aan  musea,  galeries,  ateliers  en  podia.  
Digitaal  valt  er  best  veel  te  genieten,  maar  het  haalt  het  niet  bij  de  echte  ervaring.  Daar  
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zullen  we  ook  nu  nog  even  op  moeten  wachten  en  opnieuw  wordt  ons  geduld  op  de  proef  
gesteld.  Toch  is  er  ook  een  andere  ervaring  die  ons  nu  gelukkig  kan  maken.  
  
Nooit  eerder  zijn  we  ons  waarschijnlijk  zo  bewust  van  de  altijd  om  ons  heen  aanwezige  
natuur.  En  wat  laat  de  natuur  zich  in  dit  voorjaar  van  zijn  allerbeste  kant  zien.  Nog  nooit  zo  
veel  spierwitte  en  geurende  meidoorn  gezien,  zoveel  met  fluitekruid  omzoomde  paden,  
kastanjes  met  hun  rechtopstaande  kaarsen,  weilanden  met  wuivend  gras,  boterbloemen,  
klaver,  pinksterbloemen  en  riet  en  witte  en  paarse  smeerwortel  langs  het  water.  Nog  nooit  
zo  veel  kwetterende  en  kwinkelerende  vogels  gehoord,  zoveel  kwakende  kikkers  in  de  sloot,  
gillende  waterhoenen  met  hun  kroost  en  de  eeuwige  roep  van  de  onzichtbare  koekoek  
ergens  ver  weg.  Wat  een  geschenk.  
  

  
  
Met  de  natuur  in  gedachten  stuur  ik  u  graag  weer  een  verslagje  van  mijn  laatste  project.  
Zoals  eerder  verteld,  was  ik  begonnen  met  een  tekening  over  fossielen.  De  vorige  keer  
waren  de  zeesterren  het  onderwerp.  Nu  zijn  de  ammonieten  aan  de  beurt.  Hoewel  
ammonieten  niet  meer  tot  de  levende  natuur  behoren,  kunnen  we  in  schelpen  zoals  
bijvoorbeeld  de  nautilusschelp,  nog  wel  de  oorspronkelijke  zee-‐organismes  herkennen.    
  
Beide  zijn  qua  vorm  van  een  weergaloze  symmetrie  die  uitnodigt  om  tot  een  tekening  te  
verwerken.  En  dat  heb  ik  dan  ook  met  deze  uitgesneden  tekening  in  twee  lagen  geprobeerd.  
De  eerste  laag  is  een  compositie  van  vijf  ammonieten  te  midden  van  een  wuivend  
oceaanlandschap.  De  tweede  laag  is  een  schaduwlaag  die  de  eerste  laag  ondersteunt  en  er  
een  scherpkantige  omlijsting  aan  toevoegt.  De  kleuren  blijven  in  hetzelfde  palet  als  al  mijn  
recente  tekeningen:  parel-‐  en  duifgrijs.  Ook  deze  tekening  is  geïnspireerd  door  een  boek  
over  fossielen  waarin  de  wereld  van  de  oeroude  gestolde  natuur  uitgebreid  aan  bod  komt.  
Het  is  een  herinnering  aan  wat  ooit  was  en  een  verwijzing  naar  de  natuur  van  nu.  Ik  hoop  dat  
u  van  beide  zult  genieten.  
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V  De  kringloop  van  mijn  coronaproject  
  
De  kringloopwinkels  roepen  ons  op  hun  gebruikte  meubels,  oud  gereedschap  en  allerhande  
prullaria  te  blijven  kopen.  Maar  overal  op  straat  zie  je  zoveel  huisraad,  soms  hele  
ameublementen,  naast  de  vuilnisbakken  liggen  dat  je  er  pakhuizen  mee  zou  kunnen  vullen.    
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Ik  herinner  me  vlooienmarktkoopman  Willem  die  altijd  riep,  “Vandaag  gooit  u  het  weg,  
morgen  koopt  u  het  bij  mij  weer  terug”.  Maar  gezien  de  toeloop  op  de  Ikea’s  zou  je  eerder  
denken  dat  het  oude  verdwijnt  om  plaats  te  maken  voor  weer  heel  wat  nieuwe  spullen.  
Duurzaamheid,  kringloop,  recycling,  het  zijn  modewoorden,  maar  het  blijft  vaak  ook  bij  
mooie  woorden.    
  

  
  
Veel  artikelen  in  de  media  maken  gewag  van  een  nieuwe  tijd  die  zal  aanbreken  nadat  de  
coronacrisis  bedwongen  zal  zijn,  hoewel  pessimistischer  geluiden  zich  ook  laten  horen.  Hoe  
zal  het  de  democratie  vergaan  nu  veel  regeringsleiders  de  totale  macht  grijpen,  de  
rechtsgang  buiten  spel  zetten?  Hoeveel  mensen  zullen  er  van  de  honger  sterven,  mochten  ze  
het  coronavirus  overleven?  Zal  de  handel  in  wilde  en  bedreigde  diersoorten  afnemen?  Zullen  
stikstofgehaltes  en  CO-‐2  een  verder  dalende  trend  laten  zien,  of  zal  er  een  inhaalslag  
behaald  worden,  zodat  we  aan  het  eind  van  het  jaar  weer  op  dezelfde  uitstootniveaus  
zitten?  Of  zal  er  genoeg  politieke  (en  publieke)  wil  zijn  om  het  roer  daadwerkelijk  om  te  
gooien?    
  
Vanuit  huis  is  het  moeilijk  de  situatie  te  overzien  en  in  te  schatten  hoe  we  er  over,  zeg,  een  
jaar  voorstaan.  Er  wordt  veel  met  cijfers  en  statistieken  getoverd,  maar  we  leven  eigenlijk  in  
een  soort  tussentijd.  Zaken  zouden  zich  ten  goede  kunnen  keren  of  alles  is  binnen  de  kortst  
mogelijke  tijd  weer  als  vanouds.  Staat  niet  iedereen  te  trappelen  om  weer  de  oude  patronen  
op  te  pakken  om  ons  leven  te  leiden  zoals  we  dat  nu  eenmaal  gewend  zijn?  Of  zijn  we  door  
de  crisis  en  het  ‘binnenleven’  ons  meer  bewust  geworden  van  onze  gewoonten  en  merken  
we  dat  we  ook  zonder  bepaalde  dingen  kunnen?    
  
Ik  wil  me  niet  wagen  aan  een  prognose,  maar  de  vele  bankstellen,  matrassen,  stoelen,  tafels,  
bedden,  speelgoed,  kleding  en  allerhande  andere  spullen  langs  de  kant  van  de  weg  zijn  
misschien  voor  tweeërlei  uitleg  vatbaar.  Of  we  zijn  tot  de  conclusie  gekomen  dat  we  best  
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zonder  al  die  spullen  kunnen,  of  we  hebben  behoefte  onze  consumptiedrang  uit  te  leven  
door  het  oude  te  vervangen  door  dezelfde  nieuwe  spullen.    
  
Recyclen  is  een  uitganspunt  voor  mijn  kunst.  Alle  objecten  die  ik  de  afgelopen  twintig  jaar  
heb  gemaakt  zijn  vervaardigd  met  onderdelen  uit  tweedehands  apparaten,  zoals  camera’s,  
diaprojectors  of  beamers,  met  gevonden  voorwerpen,  of  objecten  aangeboden  op  
rommelmarkten,  zoals  dozen  met  lenzen,  glas,  spiegels  en  van  het  strand  of  uit  het  bos  nam  
ik  organisch  materiaal  mee,  schelpen,  veren  of  botjes.  Hele  verzamelingen  heb  ik  aangelegd  
in  dozen  en  kratjes  op  mijn  atelier.  Het  is  een  soort  rariteitenkabinet  in  het  groot,  mijn  
voorraadkast  en  mijn  inspiratiebron.    
  

  
  
  
Ondanks  dat  ik  nu  naast  de  objecten  mijn  werkveld  ook  verlegd  heb  naar  uitgesneden  
tekeningen,  is  mijn  liefde  voor  verzamelen  en  hergebruiken  er  niet  minder  op  geworden.  Zo  
bewaarde  ik  alle  kleine  uit  het  papier  gesneden  snippertjes  in  potjes.  Ze  zijn  te  mooi  om  in  
de  papierbak  te  laten  verdwijnen.    
  
Als  besluit  van  dit  coronaproject,  waarin  ik  u  heb  mee  willen  nemen  in  de  verschillende  
aspecten  van  het  maakproces,  de  inspiratie,  het  materiaal  en  het  resultaat,  combineer  ik  de  
twee  aspecten  van  mijn  werk:  objecten  en  papierwerk.  De  papiersnippers  heb  ik  verzameld  
in  oude  glazen  potjes  die  al  jaren  in  een  doos  op  een  plank  stonden  te  wachten  tot  ze  ooit  
van  pas  zouden  komen.  Het  zijn  potjes  die  gebruikt  worden  voor  de  zogenaamde  ‘cupping  
therapy’,  een  Chinese  geneeswijze  om  doorbloeding  van  de  huid  te  stimuleren.  Dat  wist  ik  
niet  toen  ik  ze  ooit  vond;  ik  kocht  ze  op  een  vlooienmarkt  omdat  ze  prachtig  gemaakt  zijn.  Ze  
zijn  allemaal  anders,  van  verschillende  grootte  en  niet  bedoeld  om  rechtop  te  staan.  Dat  
doen  ze  in  het  geval  van  mijn  rariteitenkabinetje  wel  en  het  effect  is  er  des  te  verrassender  
op:  ze  staan  allemaal  een  beetje  schuin  en  lijken  met  elkaar  te  communiceren.    
  
Elk  potje  bevat  de  snippers  van  een  andere  tekening  of  van  een  andere  laag.  Maar  er  mag  
natuurlijk  ook  geen  potje  ontbreken  met  daarin  de  mesjes  die  hun  dienst  hebben  bewezen  
en  nu  bot  geworden  mogen  pronken  naast  het  resultaat  van  hun  arbeid.  Als  dekseltjes  heb  ik  
oude  brillenglazen  van  verschillende  dikte  en  sterkte  gebruikt.  Het  kastje  zelf  is  een  houten  
wijndoos,  ooit  een  kerstcadeau,  een  afdankertje  dat  zonder  de  inhoud  in  mijn  collectie  
terecht  kwam.  Ik  heb  de  deksel  uitgezaagd  en  er  een  ruitje  in  gemaakt.  Zelfs  het  glas  is  
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hergebruikt:  het  is  afkomstig  van  een  ingelijste  poster  uit  een  kringloopwinkel.  En  zo  is  de  
kringloop  gesloten.  
  
  

  
Ó  Tonie  van  Marle  2020  
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