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UITGANGSPUNTEN

In mijn oeuvre laat ik de vorm en maatvoering van mijn werken 
bepalen door de mogelijkheden van het materiaal, de gegeven 
ruimte of plaats en soms ook door economische factoren. 
Het tapewerk in de tentoonstellingsruimte Safe bv. vond zijn 
begrenzing in de beschikbare hoeveelheid tape.

In de keuze van mijn materiaal laat ik mij leiden door de plaats 
van handeling. 
In een industriële ruimte heb ik bv. voor purschuim gekozen, 
in een uit zink opgetrokken loods heb ik aluminiumfolie 
gebruikt zodat het het zilverachtige licht werd benadrukt. 
Mijn materiaal bestendigt en benadrukt eerder de eigenschappen 
van de betreffende plek dan dat het daarmee wil contrasteren. 

Voor het ontwerp op de middenberm van de Weierstraat heb ik 
ook gezocht naar een materiaal dat als het ware voortkomt 
uit de plek zelf. Dit omdat ik het belangrijk vind een beeld te 
ontwerpen dat zich voegt naar de omstandigheden en als 
vanzelfsprekend kan worden ervaren.
Op de Weierstraat viel mij al snel op dat de Hema en het naast 
gelegen gebouwencomplex met rode bakstenen zijn bekleed. 
Omdat ik mij de laatste jaren veel heb bezig gehouden met het 
maken van vloerbeelden lag bestratingsmateriaal voor mij dan 
ook voor de hand. Het gegeven om met rode bakstenen te willen 
werken was hiermee bepaald. Het leidde mij naar het idee de 
middenberm of gedeelten er van te gaan bestraten op een 
zodanige wijze dat het een beeld met een patroon en 
een reliëf zou worden. 
Een reliëf dat zich van veel kanten laat bekijken.



De beelden die ik maak wil ik laten opgaan in de ruimte zelf 
zodat er een kans bestaat dat de ruimte beeld wordt 
en het beeld ruimte. 
Als ik in een gebouw van 2500m2 een beeld mag maken dan 
gebruik ik de gehele ruimte (vloerscan, define yourself, 2004).
Als ik besluit de voegen van een muur met purschuim 
te betekenen dan beteken ik alle voegen in de muur-ik creëer 
geen autonome vormen; de maat wordt bepaald door de 
betreffende muur, het gebouw of de plek.

Al bij mijn eerste bezoek aan de Weierstraat viel mij de vorm van 
de middenberm op, als een lange mooi liggende lijn die met zijn 
knik een beweging laat zien gelijk aan de rijbanen die hij scheidt.
Ook hier was het voor mij, zeker gezien de schoonheid van de 
lijnvoering van de middenberm, 
vanzelfsprekend na te denken over een ontwerp dat 
de gehele middenberm als de gegeven plek beschouwt. 
Op deze wijze wordt de beweging van de middenberm 
en de Weierstraat zelf zichtbaar gemaakt en benadrukt.
De noodzaak van het beeld komt zodoende in de middenberm 
zelf te liggen. 
Door de middenberm drager van het beeld te laten zijn is er de 
mogelijkheid om de Weierstraat een zekere monumentaliteit mee 
te geven. Door de berm niet nog meer op te splitsen 
(middels bomen en lantaarnpalen) kan er op de plek ook rust 
en eenheid gecreëerd worden. 



Of ik nu met gips werk, latexrubber of elektriciteitsdraad: 
mijn handschrift is altijd in mijn beelden te lezen en vormt een 
essentieel onderdeel in mijn verder formeel opgebouwde werk. 
Vaak wordt mijn handschrift bepaald door de wijze 
van aanbrengen: het uitgieten van rubber of het aandrukken 
van boetseerwas. 
Ook bij voorbereidende werkzaamheden - het klaarmaken 
van het materiaal - speelt mijn handschrift een belangrijke rol. 
Voor een beeld waarbij ik elektriciteitsdraad gebruikte 
knipte ik dit materiaal eerst in kleine stukjes. 
Bij het knippen onstonden verbuigingen. 
De draadjes werden ongeveer, maar niet exact even lang. 
Kortom: in het beeld was te zien dat het materiaal door 
mijn hand was gegaan.
 
Dit handschrift geeft mijn beelden, ik noem ze ook wel 
ruimtelijke tekeningen, een organisch karakter.
De ontstane patronen zijn vaak grillig en geven ritme 
aan mijn beelden

Mijn handschrift zorgt er voor dat de beelden zich ook in detail 
laten lezen. Doordat elke lijn op deze wijze uniek is en binnen 
de formele context zijn eigen weg gaat wordt het werk 
persoonlijk. Het handelen zelf wordt zichtbaar gemaakt 
zodat het beeld als intens kan worden ervaren.

Deze vorm van aandacht en intensiteit wil ik het beeld voor 
de Weierstraat ook meegeven, een beeld dat in zijn eenvoud 
complexiteit herbergt.



HET ONTWERP

Om mijn eigen handschrift in een patroon en reliëf voor 
de Weierstraat tot uitdrukking te kunnen brengen betekent 
het in dit geval dat ik het bestratingsmateriaal, de bakstenen 
zelf moet vormen.

In mijn ontwerp zal het beeld bestaan uit een veelheid 
van parallelle lijnen van achter en tegen elkaar geplaatste 
zelfgevormde bakstenen met een gemiddelde lengte van 25 cm, 
een gemiddelde breedte van 2,5 cm en een gemiddelde 
uitstekende hoogte van 6 cm. De stenen worden vastgezet 
in een laag duomix.  
De vorm van de stenen onstaat door het versnijden van standaard 
nog ongebakken bakstenen en m.n. door het drogingsproces 
van de klei. Elke baksteen wordt uniek door de eigen vaak 
gebogen en/of kromme vorm. 
Omdat de steen lang en smal wordt heeft het al de vorm van 
een lijn, die, door de stenen achter elkaar te plaatsen, 
verlengd wordt.
De lijnen worden in de breedterichting naast elkaar geplaatst 
en hebben dus een lengte van 3,60m. Er gaan max. 20 lijnen 
in 1m zodat het maximum aan lijnen 2400 zal zijn.
Al deze lijnen zullen weliswaar een gemeenschappelijke beeldtaal 
hebben maar zullen zich per lijn toch onderscheiden in hun loop. 
Soms zullen de lijnen elkaar bijna raken en de andere keer 
zal er veel ruimte tussen de lijnen zitten.
De ene lijn zal zo goed als recht zijn, een andere lijn zal 
wellicht een grote slinger maken.
Vanaf het trottoir gezien kijkt de beschouwer met de lijn mee
en vanaf het zebrapad of als verkeersdeelnemer kijkt men 
over de lijnen heen.



Door de diversiteit van de lijnen is het beeld voor de beschouwer 
te volgen. Men kan als het ware met het beeld oplopen, 
het beeld verandert voortdurend van aangezicht. 
De dynamiek van het beeld kan versterkt worden door 
het zonlicht. De schaduwwerking is optimaal omdat 
de Weierstraat in zuid/oostelijke richting loopt en de lijnen 
dus dwars op het zuiden staan.

Doordat het beeld de gehele berm beslaat laat het zich in 
zijn diversiteit ook als een enkel beeld lezen dat opgaat 
in zijn omgeving, zich niet opdringt en bescheiden is.

Het bermoppervlak zal licht opbollen, enerzijds om de lijnen 
goed tot uitdrukking te laten komen en anderzijds is het nodig 
voor een goede afwatering.Rondom de bomen zal het oppervlak 
weer lager liggen zodat er een golving in het beeld komt.
Door de verschillende afstanden tussen de lijnen van baksteen, 
hun verschillende vormen en hun kleine hoogteverschillen vormt 
het beeld zich als een ritmisch patroon.

Het hele productieproces van het vervaardigen van de 
handgevormde bakstenen kan plaatsvinden bij de steenfabriek 
Strating in Oude Pekela. 
Zij hebben grote bereidheid getoond door mij de ruimte te bieden 
de klei ter plekke te snijden, te laten drogen en te bakken. 
Een aannemersbedrijf kan de middenberm zetklaar maken en in 
samenspraak met mij de stenen zetten.




