
Gaandeweg, een voetreis van Burgh-Haamstede naar Bedigliora - Zwitserland.

Wat eraan vooraf ging.
Er zijn twee dingen in mijn leven geweest, die grote invloed hadden op mijn kunstenaarschap, het feit dat ik onvermoed ernstig ziek was 
(1992) en opeens bewust werd van mijn eigen tijdelijkheid. En een driemaandelijks verblijf in een gastatelier in Zwitserland (2010) dat mij de 
tijd weer terug gaf. 

Toen kanker mij bedreigde, voelde ik me eigenlijk best goed. In een poging dat te begrijpen, verdiepte ik me via medische encyclopedieën in Toen kanker mij bedreigde, voelde ik me eigenlijk best goed. In een poging dat te begrijpen, verdiepte ik me via medische encyclopedieën in 
de automatische (onbewuste ) biologische processen en ontdekte hoe mooi het daarbinnen is, zag gelijkenissen met plantstructuren en reali-
seerde me dat ons lichaam een natuurgebied op zich is. Tegelijkertijd ging ik meer wandelen om dat lichaam aan te sterken. Al gauw raakten 
die dingen vermengd en herkende ik overal in het landschap structuren analoog aan die in het lichaam. De keramische werkwijze van hol op-
bouwen van volumes, die heel geschikt is voor plastische vormen, voldeed niet langer nu er meer lineaire, tekenachtige beelden in me opkwa
men. De bronzen aderen, bronchiën en hersenstructuren, gemaakt van planten, benadrukken dat je een onderdeel bent van het grote geheel en 
dat we allemaal, plant, mens of dier leven en functioneren volgens dezelfde wetten en regels. Dankzij een werkperiode in de gastateliers van 
Beeldenstorm en Daglicht (2003 Eindhoven) kwam ik in aanraking met grafiek. Mijn uitingsmogelijkheden werden uitgebreid en mijn onder-
werp nog meer gefocust op de registratie van het eigen bestaan en in het bijzonder het fysiek functioneren. Toen ik in 2007 in het Kunstenlab 
in Deventer exposeerde, had Mieke Conijn daar een prachtig woord voor ‘autobiologie’. Mijn internist noemt het een hypochondrische vorm 
van zelfobservatie. Bij de presentatie van het beeld ‘in het diepst van mijn gedachten’ (2016 Vlissingen) zei de opdrachtgever, dat al mijn 
werk eigenlijk selfies zijn. 

Het FCAB (Fondazione Casa Atelier Bedigliora - Zwitserland) stelt een huis ter beschikking met hele pure lege ruimtes in een prachtige om-
geving. Het landschap en weersinvloeden werden belangrijk. Vanwege het ontbreken van outillage voor de technieken die ik tot dan toe ge-
bruikte zoals keramiek, brons en grafiek, had ik nu een schapenvacht, oude dekens, enorm veel garens, borduurzijde, haak-, brei- en prikpen-
nen meegenomen en werkte ik voor het eerst in textiel. Het was een ongestoord, geconcentreerd bestaan zonder overbodige ruis, wat zich 
vooral kenmerkte door een heel ander tijdsgevoel. Ik werkte hard, wandelde veel, kreeg nieuwe herinneringen en nog was de dag niet op. In 
het begin maakte dat me onrustig, maar uiteindelijk erg gelukkig.

Al langere tijd dacht ik na over hoe ik lichaam en landschap en thuis en het Zwitsers gastatelier met elkaar zou kunnen verbinden. Op eigen 
benen, lopend van het platte Nederland tot over de hoge bergen (Bedigliora ligt aan de Italiaanse kant). De grenzen zoeken van mijn zijn. 
Waar houd ik op? Waar begint de wereld? In hoeverre bepaalt de wereld mij? In hoeverre ben ik de wereld? 

Op weg.
In april 2017 ben ik op weg gegaan en al gauw kwam het idee bij me op, dat dit lopen voor mij ook een vorm van beeldhouwen is. In ieder 
geval is wandelen een hele ruimtelijke ervaring. Je betast het landschap, niet alleen met je ogen maar met het hele lijf. De heuvel die eerst 
voor je ligt verdwijnt langzaam achter je, enkel door je benen te bewegen. Ik ontdekte dat deze hele voorgenomen voetreis eigenlijk een lang-
durige performance is, over geluk. Er schuilt een zeker element van toeval in de keuze van mijn route en degene die ik bezoek, maar dat 
brengt je dan ook het onverwachte. Wat wel vast staat, zijn de plaatsen van vertrek en aankomst en mijn manier van reizen op eigen kracht en 
dat bepaalt natuurlijk ook al een beetje de route. Mijn interesse in wilde (dynamische) natuur en nieuwsgierigheid naar anderen en hedat bepaalt natuurlijk ook al een beetje de route. Mijn interesse in wilde (dynamische) natuur en nieuwsgierigheid naar anderen en he-
dendaagse kunst zal me soms doen besluiten tot omwegen. Onderweg wil ik lezingen geven en mensen interviewen over wat hen gelukkig 
maakt. Het schrijven hierover gebeurt vooral in mijn hoofd, maar het gaat bij mij dan toch voornamelijk om de buitenwereld, met woorden de 
wereld omvatten. Het maken van beelden is juist op zichzelf een hele zintuiglijke, fysieke bezigheid, maar daarbij gaat het me niet om de 
buitenwereld, maar juist om de wereld in mij, psychologisch zowel als biologisch. Juist de processen waar ik met mijn willen, weten en 
kunnen geen vat op heb, dat onbewuste gebied waar ik aan de plant gelijk ben, fascineren mij. Een microscopisch detail opblazen tot een 
monumentale aanwezigheid. Die focus, net als de poëzie van tegenstellingen tussen de concrete en tegelijkertijd intuïtieve benadering, zit in 
mijn beide werkzaamheden. Uiteindelijk word dit project vertaald in een kunstenaarsboek. 

Nog steeds of weer opnieuw ben ik niet erg gezond. Door de bestraling heb ik, nu ik ouder word, huid- en darmproblemen. Dat was ook de Nog steeds of weer opnieuw ben ik niet erg gezond. Door de bestraling heb ik, nu ik ouder word, huid- en darmproblemen. Dat was ook de 
reden dat ik na 20 dagen wandelen, waaronder enkele rustdagen en 372 kilometer verder, letterlijk tegen mijn grenzen aanliep en weer huis-
waarts keerde. Onderweg gaf ik een lezing op de academie in Strombeek -Brussel, schreef twee artikelen voor het tijdschrift KLEI (over 
Caroline Andrin, een geweldige Zwitserse keramiste in Brussel en over een net geopend keramiekmuseum in la Louvière), overnachtte bij 15 
mensen, die ik vond via het lesgeven in België, dat ik eerder had gedaan en via coughsurfen. Weer thuis zocht ik met behulp van mijn inter-
nist en een diëtist naar mogelijkheden om mijn darmen via voedsel en/of medicijnen te kalmeren. In de lente 2018 kon ik niet vertrekken van-
wege een zeer slechte conditie na een flinke griep, die uitliep op een longontsteking. De zomer was te warm en in het najaar had ik veel ten-
toonstellingen. In april 2019 ben ik opnieuw op weg gegaan en heb ik besloten mijn verdere reis in etappes te maken, om elke etappe beter te 
kunnen verwerken en voor te bereiden.
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