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1. 
Je werk heeft iets verleidelijks, en is in zekere zin ook misleidend.  
De verleiding zit in de herkenbaarheid, in de bijna meetbare perceptie van de wereld die 
je tekent. Je lijnen zijn helder, ze leiden me ergens heen, ze construeren een ruimte, een 
miniwereld waarin mijn oog zich vrijelijk kan bewegen. En wat wij denken te 
herkennen, zijn we geneigd mooi te vinden. Dat is de verleiding. 
Je wereld klopt, ook als die niet klopt. Dan noemen we het een labyrintische ruimte die 
er raadselachtig uitziet. Ook dat is mooi. 
In 2011 schreef ik voor het eerst over je werk, voor het kunstblad Museumtijdschrift. 
Een belangrijk jaar voor je waarin je werk op drie plaatsen in Nederland te zien was. Ik 
citeer uit eigen werk:“Lijn voor lijn heeft hij gebouwd aan een duizelingwekkende ruimte 
die nog het meest lijkt op een gigantische bibliotheek of op een plein in Rome waar alle 
rechte straten als radialen op uitkomen. Een wereld uit duizenden lijnen die rasters 
vormen als bouwstenen voor een labyrint dat hij Het Grote Geheugen noemt.”  
In welk opzicht was het misleidend wat ik toen zag? Ik liet me misleiden doordat ik mijn 
zoekende oog te veel liet sturen door de intrigerende ruimtes die je schiep.  
Ik keek, en ik keek niet verder. Ik keek, maar vroeg me niet voldoende af wat ik zag. Ik 
nam te vlug genoegen met het zichtbare dat ik kon benoemen. Kunst gaat natuurlijk 
altijd verder. 
 
2. 
Wat zien we niet? 
Na een van m’n recente bezoeken aan je atelier besefte ik dat er ook heel veel is dat ik 
niet zie. Zo gaat dat met kunst. Wat ik niet zie, is er wel, maar toont zich niet, althans niet 
meteen en niet zo gemakkelijk en zeker niet aan het oog dat kennis en feiten zoekt.  
Waar heb ik het over? 
Die concrete ruimtes die jij tekent, roepen ook een gevoel op. Zoals een gebouw of de 
stad waar ik woon dat kan doen. Het zijn menselijke ruimtes die jij tekent, gemaakt door 
mensenhand, alleen... de mensen zijn er niet in te bekennen.  
En toch, dat menselijke gevoel dat een ruimte of een stad kan oproepen is er wel.  
Hier voel ik me veilig, daar wil ik weg. 
Hier word ik naartoe gelokt, maar daar wacht het onbestemde.  
Zo beleef ik jouw getekende wereld. Het is een wereld die me opneemt en omarmt. Ze 
voelt als een verhaal waarin ik kan lopen, en ook voelen, tasten, denken, dromen. Een 
toestand van zijn, kortom. 
Jouw ruimtes ademen een atmosfeer. 
Er kleeft een verhaal aan de wanden van je wereld.  
Al die lijnen, ze roepen een associatie op, mijn particuliere associatie die geprikkeld 
wordt omdat jij een wereld schept die ik nooit eerder gezien heb, maar die me toch 
vertrouwd voorkomt. Alsof ik de ruimtes eerder heb gezien, alsof ze me aan iets van 
vroeger doen denken. Aan de muren van jouw wereld kleeft ook herinnering. Tijd dus, 
en tijd is beweging. 
 
Juist die sensatie werd ik me bewust na een van onze gesprekken, in de auto op weg 
naar huis. De lineaire constructies die soms inderdaad labyrintisch lijken, kregen zo 



voor mij een menselijke dimensie, een menselijk gezicht. Dat is dus wat jij ook doet: de 
omgeving van de mens tonen, sporen van de menselijke aanwezigheid in beeld brengen, 
onze zintuigen in beweging zetten, maar... zonder de mens zelf te laten zien.  
Nou ja, bijna nooit: op deze tentoonstelling in Diepenheim hangt er een, van het nog 
jonge schaakgenie Bobby Fischer. Er is altijd wel een uitzondering. 
Wat ik vooral wil zeggen, is dit: zoals een kunstenaar dat doet, laat je mij veel meer zien 
dan waar ik in letterlijke en formele zin naar sta te kijken. Je tekent de zichtbare 
voorkant maar buiten beeld is er ook een achterkant. In jouw tekeningen ligt de kracht 
van de suggestie die de beleving veel groter maakt dan wat ik formeel zie. Ik ‘zie’ meer 
dan wat m’n brein denkt.   
 
3. 
The Life of Lines noem je de tentoonstelling die ik nu met deze inleiding open. Het is 
een titel van een boek van de Engelse sociaal-antropoloog Tim Ingold. Je noemde me zijn 
naam op je atelier. Wat me o.a. intrigeert in het mensbeeld van Ingold zijn de 
alternatieve manieren om kennis te vergaren waarmee hij zich bezighoudt. Anders dus 
dan enkel via het brein. 
Hij neemt het op voor de belichaamde kennis: de dingen die via een andere antenne dan 
oog of oor ons lichaam binnenkomen, die ons lichaam dus weet maar waar we niet altijd 
even goed naar luisteren. Zoals ik dus deed, toen ik over je tentoonstelling in het Haags 
Gemeentemuseum schreef in 2011 en het vooral had over de constructies in je 
tekeningen en die vanuit dat perspectief analyseerde en duidde. Wat ik toen deed, zou je 
cognitief kijken kunnen noemen. Het kijken dat logisch en rationeel is, het kijken dat 
zich beperkt tot meten en weten. Het kijken dat zo voor de hand ligt, en zo gemakkelijk 
is. 
 
Maar wat we nodig hebben, óók nodig hebben, is het sensorische kijken. Dat is het kijken 
met meer dan alleen het oog. Dat is het kijken met de zintuigen. Het oog, beter: het lijf, 
moet ook kunnen tasten, proeven, voelen, ruiken, horen, en bovenal: verbeelden. Dat 
voert de wereld van de mens in, die andere wereld die kleeft aan jouw lijnen maar veel 
minder zichtbaar is, op het eerste oog. Dat sensorische oog voert naar de beleving die 
jouw tekeningen bijzonder en menselijk maakt.   
In ons gesprek van een maand geleden zei je het zo: het intuïtieve kijken is mijn kompas. 
En je voegde er later aan toe: als ik primair en uitsluitend van mijn ratio uitga, dan levert 
dat geen goed beeld op. Ik zou liever zeggen: een onvolledig beeld.  
 
4. 
Waarom is dit sensorische kijken zo belangrijk in het geval van jouw werk? Wat levert 
het op? 
Je bent een echte kunstenaar, en die houdt ervan de dingen onder de oppervlakte te 
houden. Die laat iets zien en ook heel veel niet. In die zin gaat kunst altijd over veel meer 
dan alleen de cognitie. Kunst gaat over de verbeelding, over het raadsel, en een echte 
kunstenaar lost het raadsel niet op maar maakt het juist groter.  
Vanuit die gedachte kom ik terug op wat ik in het begin van deze tekst ‘misleidend’ heb 
genoemd. 
De wereld die jij tekent, kan er namelijk perfect uitzien. Er is een helder geconstrueerd 
perspectief dat het papier in een werkelijke ruimte omvormt. Alles is precies op maat 
getekend, de dingen kloppen binnen hun eigen getekende werkelijkheid. En, ook niet 



onbelangrijk, alles heeft de juiste proportie die de dingen er als vanzelfsprekend laat 
uitzien.  
Perspectief, maat en proportie, het zijn allemaal kwaliteiten in de klassieke, academische 
zin van het woord. Ze tonen een zeker technisch vakmanschap, maar toch, in de 
beeldende kunst van nu kom je daar niet meer mee weg. Het zijn nu ‘slechts’ middelen, 
instrumenten, om iets anders te bereiken. Om het onzichtbare en imaginaire op te 
roepen, moet je het wel concreet zichtbare perfect construeren, naar de regels der kunst. 
Als een ruimte klopt, kan ik er verder in doordringen, staat niets meer mij in de weg. Dat 
biedt de toegang tot iets anders, dat brengt naar mijn idee de verbeelding op stoom, en 
dan wordt het onzichtbare zicht- en voelbaar.  
Vergelijk het met de virtuoze violist. Als het goed is, horen we de perfect bespeelde viool 
niet meer, maar horen we de muziek. 
Zoiets is er ook met jouw werk aan de orde. De academische middelen die jij gebruikt, 
brengen mij naar iets anders, ze dragen een idee.  
 
5. 
‘Tekenen als een fysieke actie in ruimte en tijd, gerealiseerd door de lijn.’ Zo schreef ik in 
2011 over tekenen, over jou dus. Ik had je performatieve installatie gezien in het 
Centraal Museum in Utrecht waarbij je bezoekers uitnodigde al lopend langs het meters 
lange papier aan de wand een lijn te trekken. Ik had je show gezien in het Haags 
Gemeentemuseum met die enorme ruimtelijke tekeningen waarbij ik me in jouw wereld 
voelde lopen. Tekenen, dat is actie, beweging. Zo laat je je zelf ook zien aan de wereld via 
Facebookfoto’s, zo ben je ook te zien op het affiche voor deze prachtige tentoonstelling. 
De tekenaar en zijn tekening, versmolten tot één beeld. Maar wel een beeld dat zonder 
ophouden doorgaat, dat is ook wat jou tekent als beeldend kunstenaar. In elk werk is het 
volgende al aanwezig. Elke tekening is het begin van een volgende, nog niet bestaande. 
En elke keer weer op een manier die ik, kijker, nog nooit eerder zo gezien heb. 
Noch met mijn cognitieve, noch met mijn sensorische oog. 
Het gaat bij jou niet alleen maar om een tekening. Het gaat bij jou eerst en voor alles om 
het tekenen zelf, tekenen als een manier van zoeken gedacht vanuit de lijn, die verder 
gaat dan wij kunnen zien. Dat is pas echt beweging. 
 
Er is nog iets wat jouw kunstenaarschap voor mij bijzonder maakt. 
Ik besef inmiddels, na zo veel kunstenaars in hun atelier opgezocht te hebben, hoe 
solistisch het bestaan van de kunstenaar is. Misschien is het woord ‘eenzaam’ in zijn 
letterlijke betekenis wel op zijn plaats. De kunstenaar staat er altijd alleen voor, hij (of 
zij) moet het altijd uit zichzelf trekken. Wat? Dat weten wij kijkers nu juist niet en daar is 
vooraf, althans normaal gesproken, ook geen vraag naar. Pas als het kunstwerk gemaakt 
is en getoond wordt, willen wij het eventueel kopen. Kunst bestaat enkel en alleen door 
de kunstenaar.  
Wat mij zo verraste bij mijn laatste atelierbezoek was de vitale verandering in je werk. 
Ik zag volkomen onverwacht een andere manier van tekenen en dus van denken, zowel 
op papier als in de filmische installaties. Ik zag een versnelling in je tekeningen, ik zag 
teksten in je tekeningen die een andere weg openen naar de verbeelding, ik zag kortom 
een versnelde beweging, in vele opzichten.  
Ik zag een kunstenaar die zichzelf (weer) vernieuwt. Alsof je je oude veren hebt 
afgelegd, als een paradijsvogel in de rui. Een kunstenaar die zichzelf weer opnieuw 
uitvindt. Die bereid is alles waar hij zeker van is, achter zich te laten. Die het 
vanzelfsprekende, dat wat hij al kan, weet te ontlopen. En een nieuwe weg in te slaan 



waarvan hij nog niet helemaal weet waar die uitkomt. Dat kun je niet anders dan op je 
eentje, alleen in je eigen atelier waar ik af en toe een blik in mag werpen. 
Met jouw kunstenaarschap is het niet anders dan met een goede lijn op papier die ook 
zijn eindbestemming nog niet kent. Zo bezien ben jij een tekenaar die samenvalt met zijn 
potlood. Zoals op het affiche. 
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