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In 2011 won ik de derde prijs in de provincie Utrecht met het beeld Arm. 

Deze prijs heeft mij gestimuleerd om me in de beeldende kunst te gaan 

scholen bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten. De drie jaar durende 

Beeldende Route heb ik afgerond. Nu heeft de beeldende kunst mij 

behoorlijk in haar greep. Uiting en vormgeven aan wat mij bezighoudt, 

(voornamelijk vragen over het leven zoals: hoe herhalen patronen zich en 

wat bepalen we zelf) vind ik buitengewoon boeiend. Met oude technieken 

zoals borduren, vlechten en boetseren geef ik hier vorm aan. Hergebruik 

van materiaal uit mijn huis, brengt geschiedenis tot leven.
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Vaders kist, 2010, 50/50/75 cm
Een zwart gelakte houten kist met 250 kilo zout. 

Uiteraard met een schat. 
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Arm, 2009
Een gipsafgietsel van mijn linker onderarm, 

met gebalde hand. Uit de bovenkant steekt een 
ijzeren haak. De arm is verpakt in een blauw 

katoenen lap.
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Kaartenmolen, 2004, 180/70 cm 
Vanaf 1984 spaar ik gratis kaarten. 

Zesduizend. In de kaartenmolen zijn 
alle kaarten verschillend. Op de grond 

liggen dubbelen.
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Kledingrek, 2005, 160/160/60 cm
Kleding die ik gedragen heb in verschillende 

levensfasen. 
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Gefrustreerde huisvrouw, 2003, 185/185/ 30 cm
Na vijf en twintig jaar borduren kwam ik erachter dat ik niet in 
het midden van het kaasdoek met het patroon was begonnen. 

Mevrouw Vos van de borduurwinkel Nijvere Conste 
borduurde het juiste tafelkleed. De twee kleden vormen nu 

samen een kussen. 
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Capillair, 2010, 50/150/150 cm
Een vaas met zilverpapieren bloemen op een blauw 

kleed waarvan een klein hoekje geborduurd is. 
Wanneer de vaas tot aan de rand gevuld is met water 

loopt het heel langzaam langs het zilverpapier en kleurt 
het kleed diep blauw.
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Eén losse, 2011, 15/10/10 cm
Twee honderd vijftig meter gehaakt 

hoedenelastiek.  
Heen en terug net zolang tot ik één losse 

over had. Een ode aan minimal music.

15



16



Koninklijk wc-papier, 2012
Geborduurde wc-rol
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Staples, 2013, 60/60/60 cm
Drie papieren kubussen van flap-overpapier. Bij de bovenste 

kubus valt het licht door de gaatjes. Bij de middelste kubus komt 
borduurzijde uit de hoeken. De onderste kubus is geborduurd. 

Van boven naar beneden vallen draden.
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Tien kubussen, 2014, 
één kubus: 8/8/8 cm

Papier en draad.
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Ringetje, 2000, 2 cm 
Hergebruik van een gekregen ring, waar het steentje 

uitgevallen is. Daarvoor in de plaats een overhemdknoopje uit 
mijn moeders nalatenschap, vastgezet met borduurzijde ook 

van haar.
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Jaguar I, 2013, 70/100 cm
Geverfd papier, in stroken gesneden, 

daarna gevlochten.
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Jaguar III, 2013, 180/180 cm
Geverfd papier, in stroken gesneden, 

daarna gevlochten.
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Jaguar IV, 2013, 190/190 cm
Geverfd papier, in stroken gesneden, 

daarna gevlochten.
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Stippen, 2014, 70/100 cm
Waterverf en acryl. 
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Groot werk, 2012, 200/ 300 cm
Acryl op papier.
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Paul, 2013, 180/180 cm
Acryl op papier.
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Landkaart, 2011, 25/ 100 cm 
Conservenblikken, wc-papier, printerpapier, blauwe wol en 

houtskool.
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Bootje, 2011, 50/135 cm
Acryl en houtskool op papier
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Mijn gedachte, 2014, 30/30/40 cm
Gedroogde klei met talkpoeder
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Vierkantig, 2014, 64/64/24 cm
Dertig beschilderde doosjes. 
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Vleesdraad, 2014, 75/105 cm
Met acryl beschilderd papier, geborduurd met 

rolladedraad.
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Vergadertekeningen, 2010, 350/180 cm
Negentig tekeningen met potlood en ballpoint op 

gelinieerd papier. 
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Twee, 2013, 80/100/20 cm
Acryl op papier, draad en doek.
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Zee, 2015, 75/110 cm
Met acryl beschilderd papier, geborduurd 

met visdraad. 
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Ondersteboven, 2015, 75/110 cm
Met acryl beschilderd papier, geborduurd 

met borduurzijde.

51



Rijnveld, 2015, 80/115 cm
Met acryl beschilderd papier, 

geborduurd met groen rolladedraad.
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Teder, 2015, 86/86 cm
Ruitjespapier
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Vingeroefening, 2015, 44/44 cm
Gevouwen ruitjespapier
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