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 Door een handeling als een behandeling te zien wordt er met een andere lading gewerkt aan werk.

 
 
 
 Een korte beweging of handeling wordt uitgevoerd bij het werk. Een handeling die noodzakelijk is om het   
 werk te laten zijn zoals deze bedoelt is. 
 

 De onderwerpen worden ontleed, waarbij elk nieuw stadium van dit proces in een opstelling terecht kan   
 komen.

 
	 Combinaties	aan	verschillende	ingrepen,	behandelingen	en	operaties.	Deze	combinaties	worden	specifiek		
	 gemaakt	voor	een	ruimte	en	zijn	daarmee	geen	definitieve	uitkomst.

De principes die ik hanteer en bevraag, zijn die van de schilderkunst. 
Om iets te zeggen over de schilderkunst, moet ik ook afstand kunnen nemen, dus gebruik ik verschillende media.  
Ik	licht	specifieke	principes	uit.	Het	behandelen	of	ontleden	van	een	schilderij	geeft	mij	het	gevoel	dat	ik	mij	
schilderijen als patiënten kan zien. 

Schilderen is een proces van toevoegen en weghalen, waarbij zowel op het oppervlak als daarbuiten residu’s 
ontstaan. Chemische processen van een schilderij gaan door nadat de maker er de laatste hand aan gelegd heeft. 
Wat ik direct kan waarnemen zijn de afgeleiden of residu’s  van deze processen: tijdelijke uitkomsten van handelingen. 
Wat	is	dan	een	residu	(nog)	en	wat	betekent	het	voor	mij?	Hoe	kan	ik	er	mee	omgaan?
Hoe	kan	ik	werken	met	iets	wat	ontstaat	als	bijkomstigheid?

Als een schilderij met een bepaalde intentie gemaakt wordt, liggen betekenis, handeling en techniek opgeslagen 
in het werk. Door tijdsfactoren wordt dat wat opgeslagen is enerzijds aan het zicht onttrokken in de gelaagdheden 
en anderzijds blootgelegd als zichtbaar residu. Bij dit proces raakt een deel van het beeld letterlijk uit het zicht. 
Restaureren is een methode om een (schijnbare) oorsprong weer terug te krijgen, deze behandeling zegt veel over de 
waarde die wij aan een werk toekennen.

Kunnen we het residu als uitkomst zien van een proces, zonder de noodzaak om het terug te brengen naar zijn 
oorsprong?
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 Behandeling 4: Verwijderen?, 2019, Restaurtie pigment op doek, allcohol, wattenstaafjes, houten kist  45x30x90cm



  Ingreep 1: Exorcisme, 2016, Filmstills, Aquarel en ecoline op doek, groene zeep



 Opstelling 2, 2018, Installatie, diverse media



 Opstelling 2, 2018, Installatie, diverse media  Opstelling 3 : Bedden‚ 2017, olieverf op paneel in verpakking,17x30cm   Behandeling 2: Gereedschapskist, 2018, Residuen 2018, 50 x 25  



	 Behandleling	5:	Gemummificeerd	schilderij, 2018, Bijenwas, Damar hars, mirre, Zederolie, castor olie 80cm x 1m



	 Behandleling	5:	Gemummificeerd	schilderij, 2018, Bijenwas, Damar hars, mirre, Zederolie, castor olie 80cm x 1m  Operatie 5: Kwastornamenten, 2018, Keramiek 20x35 cm



 Ingreep 2, 2018 olieverf op paneel in schuimrubber verpakking  Opstelling 2: Week 26, 27, 28, 2017, olieverf op paneel, 20 x 15 cm



 Opstelling 2: Week 26, 27, 28, 2017, olieverf op paneel, 20 x 15 cm



Het	beelddilemma

Het	gevangenendilemma	is	afkomstig	uit	de	speltheorie	en	wordt	veel	toegepast	in	de	economie.	Het	beelddilemma	is	
gebaseerd op het gevangenendilemma.

Het	gaat	over	een	hypothetische	situatie	van	twee	materiaaleigenschappen	die	vast	zitten	op	een	drager,	in	het	geval	
van deze afbeelding, aquarel en afdekvloeistof op papier. 
Het	staat	vast	dat	alle	materialen	nodig	zijn	voor	de	maker,	maar	beiden	kunnen	elkaar	tegen	werken.	Alle	elementen	
worden apart van elkaar gezien en kunnen niet met elkaar mengen. 

Hoe	het	beeld	kan	op	meerdere	manieren	gezien	kan	worden:

Om het wit van het papier echt wit te laten zijn is er afdekvloeistof: een soort lijm waarmee alle stukken afgedekt 
kunnen worden. Op deze stukken zal de verf niet pakken op het papier. 

In het beeld hiernaast is precies alles wat kleur heeft, afgedekt met de vloeistof. Alles wat wit is, is onbehandeld 
gebleven.

Doordat de vloeistof het gekleurde deel bedekt, ontstaat er een negatief; de afbeelding heeft meer contrast, maar het 
origineel is minder zichtbaar. 

Als de vloeistof eraf gehaald zou worden, waar normaal het product voor bedoelt is, gaan gedeeltes van de kleur mee. 
Als de vloeistof erop blijft zitten, is de afbeelding minder beschikbaar. 

De afdekvloeistof er af halen, lijdt dus tot beeldverlies. 

De vraag is:  
Wat kan het beste gedaan worden om het beeld optimaal te behouden, of te laten zien? 

De essentie van het dilemma is, dat voor de oorsprong van het beeld het beter is de vloeistof weg te halen. Echter het 
origineel van het beeld zal dan nooit beschikbaar zijn. 
Zouden	beide	materialen	elkaar	aanvullen,	zouden	ze	beide	beter	af	zijn.	Het	is	een	kwestie	van	keuzes:	het	
beelddilemma kenmerkt zich dan ook dat de dominante strategie altijd beeldverlies oplevert.

	 Ingreep	3:	Het	beelddilemma, 2018, Aquarel en afdekvloeistof op Papier, 40 x 50 cm



	 Ingreep	3:	Het	beelddilemma, 2018, Aquarel en afdekvloeistof op Papier, 40 x 50 cm



 Operatie 1, 2017, katoenen draden, aquarel 2 x 3m  Ingreep 7: Mummie bruin	2019,	Schilderij	en	kaart	met	voorspelling	toekomstige	schade	:	olieverf,	ei	tempera,	Acryl,	60x70	cm



 Ingreep 7: Mummie bruin	2019,	Schilderij	en	kaart	met	voorspelling	toekomstige	schade	:	olieverf,	ei	tempera,	Acryl,	60x70	cm



 Operatie 8: Anatomisch model van schilderij,	2019,	sculptuur	van	gips,	acryl	30x30	cm  Operatie 6, Zelfkanten van de stof, 2019, 25x35



 Operatie 6, Zelfkanten van de stof, 2019, 25x35 Behandeling 5, 2019, Zinkzalf en betadine op doek, 20x30cm, 45x30cm 


