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Schilderschijnsel (109x28cm, acryl, medium en glas op doek) 
Horizontaal gelaagd en vertikaal afgestroomd. Een imitatie van natuurkracht door het 
gebruik van natuurkracht: gravitatie. Neerwaartse druppels, beglinsterd met de 
lichtende weerkaatsing van een glazen accent.  
 

�500 

 

Palengaleis (98x206 cm, acryl op doek) 
Statige blauwige palen ondersteunen een overgeconcretioneerd baldakijn en vormen 
de hoge, diepe gang naar de achterkant van het paleis: het palengaleis. 
Lichaamsvreemd, anorganischer dan de ruimte zelf, want blauw, glad en rechtlijnig. 

�800 

 

Spiegelei (50x90cm, papier mâché, spiegels, sjortouw, acryl) 
Het licht leidt de blik van een felle bolvormige laag hangende holte, naar een hoog 
zwevende bolvormige volheid. Dan verdwijnt het licht in gaten of keert het naar de blik 
terug in klaterende spiegeling.  

�1500 

 

De onderwereld (58x90cm, acryl op doek) 
Bijna tastbaar komt de warmte van onder uit, als in een poppenkast te voorschijn, laat 
zich even onbeweeglijk met de ogen voelen.  

�300 

 

Lucht II (100x125cm, acryl op doek) 
De keuze voor het ontbrekende element. Lucht, blauwheid, hoog reikende bomen. 
Weer een illusie rijker.  

�700 

 

Meander (120x200cm, acryl en zand op doek) 
Gespiegeld in fantasierijke verf zijn de aanwezige roerloze wanden. Tussenin een grote 
leegte, een open vraagteken, een lichte zone waar je blik niet thuis is en je geest zich 
verliest.  

�950 

 

Druppels (3x30x30cm, polyester, lakverf) 
Een druppel valt en boort door het oppervlak. Een diep deining ontstaat. De diepte slaat 
terug dicht en een nieuw drupje spat op. Het hangt een moment lang roerloos boven 
een piek van water... en stort ten slotte neer om kringen te verspreiden tot aan de rand 
van het meer. Tegen het obstakel aan de wand ontstaat een kolkje, een spiraalvormige 
beweging... 

�800, 

�850, 

�600. 

 

Kriskras (100x224cm, acryl op doek) 
Zoek het contrast. En de gelijkenis. Rebellie van binnen uit. 

�700 

 

De Rondwarenden (diameter 80cm, acryl op multiplex) 
In 1947 werden hier wat verderop drie skeletten gevonden... afkomstig van twee 
mannen en één vrouw, uit de 13de eeuw. Handboeien bij tenminste één van de drie. 

�800 
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