
TEGENDRAADS



Na 35 jaar wil ik de balans opmaken van alles wat ik gedaan heb. Het is een 
moment van terugkijken en reflecteren: hoe zit mijn oeuvre in elkaar en waar gaat 
het over?
Dit is poging om kunst te ontmythologiseren en te laten zien hoe mijn werk tot stand 
komt. Ik neem jullie mee in mijn observaties, keuzes, associaties en selectie. 
Het eerste deel van mijn carrière heb ik de basis gelegd om vervolgens intuïtiever te 
werken en emoties toe te laten. 

Ik ben dol op het lezen van ‘normale’ boeken, maar voor mijn eigen kunstenaars
boek wil ik een tactiele uitgave. Juist bij textiel is het zintuigelijke zo belangrijk. 
Rigoureus heb ik de schaar gezet in gouaches, ontwerpen en bestaand werk in 
mijn drang om het ideale boek te maken. Achteraf schrok ik wel eens als ik in mijn 
archief zocht en ontdekte dat ik een fikse hoek uit een unieke gouache had geknipt. 
Maar wat geeft het, het boek ligt er en ik ben er trots op. 
Voor dit boek heb ik me laten inspireren door het Tapis de Bayeux, een schitterend 
geborduurd wandkleed uit het eind van de 11de eeuw. Het is eigenlijk een strip
verhaal avant la lettre over de slag bij Hastings. 
Dit is mijn strip van 150 dikke bladen papier die, als je ze allemaal achter elkaar 
legt, 120 meter lang is. Frank Beekers, mijn vaste grafisch ontwerper, heeft me 
geholpen om een systeem te ontwikkelen dat geschikt is om tentoon te stellen en als 
basis te dienen voor dit werk. 

Universeel 
Wat er met een werk gebeurt als dit het publiek bereikt, is altijd een verrassing. 
Voor het Paleis van Justitie in Amsterdam heb ik voor een vergaderzaal een wand
bespanning gemaakt van Samson en Delilah. Hij heeft zijn hoofd op haar schoot 
gelegd en haar borsten piepen door verschillende blouses heen. Ooit ontmoette 
ik de bewakers van het gebouw die me vertelden dat ze niet zo van kunst hielden, 
maar wel van de mijne. In de loop van het gesprek bleek dat ze alle zalen een 
naam hebben gegeven. De mijne heet: de Pornozaal. Een eer. 

Textiel is voor mij wat verf is voor een schilder. Het staat voor de scheppende kracht 
van de mens. Het is sterk verbonden met het leven van alledag, het is zacht, het 
beschermt en appelleert aan de tastzin. Textiel is van alle tijden en alle culturen. 



RUBENS
Begin jaren negentig zoek ik een beeldtaal die meer ruimte biedt voor verhalen en 
emoties zoals liefde, geboorte, verdriet en dood. Mijn idolen, de barokke meesters 
als Rubens en de Tiepolo’s, verbeelden op hun doeken op magistrale wijze emoties. 
Haat en liefde buitelen over elkaar op doeken vol wellustige lijven, jaloerse mannen, 
lijdende vrouwen en mensen die aan het zwaard geregen worden. Ze vertellen over 
goden, halfgoden, en een scala aan menselijke emoties als woede, afgunst, angst, 
vreugde en geluk … 
Bovendien houd ik er wel van dat de voluptueuze vrouwen die in hun tijd als aan
trekkelijk werden gezien, ingaan tegen ons heersende schoonheidsideaal van de 
graatmagere vrouw. 
Op zoek naar een nieuwe vormentaal start ik begin jaren negentig met eindeloze 
studies van de figuren die Rubens gebruikte voor een ontwerp van een plafond. Ik 
trek vormen over, kleur vlakken in en gebruik onderdelen als basis voor een stads
plein in Amsterdam Noord. 
Krap twintig jaar later verknip ik het werk van Rubens, Tiepolo en Veronese voor de 
collages Goed en Kwaad. Pas toen het af was, zag ik dat in Kwaad de kleur zwart 
en bloedrood overheersen en in Goed zachtere kleuren de boventoon voeren.
Ik ben niet iemand die van thema naar thema fladdert, ik been een onderwerp 
helemaal uit en pas als ik alle aspecten heb onderzocht, ga ik over naar een nieuw 
terrein. Daarnaast grijp ik vaak terug naar eerder werk om daar een onderdeel uit 
te gebruiken.

Paleis van Justitie
Voor een opdracht voor het Paleis van Justitie in Amsterdam, kies ik opnieuw voor 
barokke beelden om de ratio van de rechtsspraak te confronteren met emotie en 
moraal. Ik speel met het perspectief van de kijker. Op het terras van het Hof zoom 
ik in op een detail van de Roof van Hippodamea. Vanaf het dak is het gezicht plus 
arm van een vrouw te zien, maar gezeten op het terras oogt de grond tussen de 
tafels en stoelen als een wervelwind van kleuren. 
Waarschijnlijk ziet alleen de oplettende kijker dat ik op de wellustige wandbespan
ning van acht panelen in een vergaderkamer – de ‘Pornozaal’ zoals bewakers die 
ruimte noemen – een verhaal over weven vertel. Per paneel gebruik ik een weef
constructie die past bij het getoonde beeld en het steeds abstracter maakt. Boven
dien is het een uitdaging om in het steeds verder ingezoomde beeld, waarin de 
pixels steeds groter worden, de voorstelling herkenbaar te houden en het lijnenspel 
van de lichamen van paneel naar paneel niet te laten verspringen.



GRID
Muziek wordt vastgelegd in noten, de basis voor een weefsel is een verzameling 
blokjes op ruitjespapier die aangeven hoe de horizontale en verticale draden 
 geordend worden. Die methode van noteren heet bindingsleer. 
Tijdens mijn studie heb ik eindeloos weefpatronen verknipt, opgeblazen, uitgerekt, 
ingekleurd, overgetrokken en opnieuw in elkaar gevlochten. Wat gebeurt er als ik 
het patroon overtrek en alle blokjes met elkaar verbind? Wat voor effect heeft het 
als ik zwart vervang door verschillende kleuren? Wat ontstaat er als ik delen uitknip 
en opnieuw in elkaar puzzel als cirkel? En hoe werkt het als ik die cirkel op de 
 computer uitrek tot ovalen?
Wie met textiel werkt, loopt aan tegen de beperkingen van het medium. Ik voel me 
soms opgesloten in draden en stof en wil daar uitbreken en een manier vinden om het 
vernuft van textiel zichtbaar te maken zonder het direct naar materie te vertalen. De 
bindingsleer is mijn instrument om de structuur van textiel te exploreren. In het aller
eerste begin doe ik dat nog uit mijn hoofd en met de hand, maar met de komst van 
de eerste computers kan ik echt losgaan. De denk en rekenkracht van de computer 
maakt dat ik constructies nog veel verder uit elkaar kan trekken en op kan blazen. 

Perspectief
De wereld van het tapijt ontdek ik per ongeluk. Op een dag leg ik een kleurrijk 
handgeweven wandkleed van zwabberkatoen even op de grond en plotseling 
ervaar ik hoe mijn werk verandert. Er is geen boven of onderkant. En als je door de 
ruimte beweegt, verandert het perspectief als kijker voortdurend. 
Het is spannend – zeker bij een groot kleed waar meubels op staan – dat je zelden 
het geheel ziet, maar steeds verschillende onderdelen van een kleed ervaart. Zo 
ontdekt de kijker steeds nieuwe delen van een werk. 
Ik grijp vaak terug op oude thema’s. In het begin van mijn loopbaan, gebruik ik 
mijn weefpatronen voor abstract geometrische ontwerpen. Later in mijn figuratieve 
periodes, gebruik ik diezelfde patronen als een grid om samenhang te creëren. 
De kijker herkent zo’n patroon waarschijnlijk niet onmiddellijk, maar voelt onbewust 
de structuur. 

Dagboeken
De ovalen uit het begin van mijn carrière vormen jaren later de basis van mijn 
ontwerp voor een tapijt voor het Paleis op de Dam en Dagboek 1 en 2. Net als 
dit boek, is Dagboek 1 ook een soort conclusiewerk, waarin ik reflecteer op mijn 
eigen oeuvre. Het dagboek is uit 2005, het jaar waarin ik 50 werd. Voor Dagboek 1 
heb ik alle afbeeldingen die ik tot dan toe heb gebruikt, gekopieerd en verkleind. 
Vervolgens heb ik ze op een doek van 3 bij 1 meter geplakt. De compositie is een 
ordening op basis van kleur waardoor een effect van licht, beweging en driedimen
sionaliteit ontstaat. Voor de compositie paste ik een systeem toe met een verlopend 
kleurgamma met optische effecten. In de eerste laag werk ik van licht naar donker. 
In Dagboek 2 doe ik juist het omgekeerde: van donker naar licht. 



BLOEMEN
Als beginnend student op de Rietveld Academie in Amsterdam sla ik dicht als ik een 
wit vel voor mijn neus krijg. Op een dag laat de docent Dessin – Diek Zweegman 
– ons behang ontwerpen. Ze geeft ons enorme vellen lullig papier; dat helpt als je 
angstig bent. Schitterend papier vraagt om iets moois, bij gewoon papier ligt de 
drempel lager. 
Met ecoline tekenen we bloemen na en vervolgens experimenteer ik door bijvoor
beeld een natte spons over een tekening met OostIndische inkt te halen. Door die 
experimenten, overwin ik mijn angst en ontdek nieuwe effecten. 
In de jaren zeventig draag ik het liefst bloemetjesjurken van het Waterlooplein. 
Van een oude jurk knip ik een spannend lapje, trek het over met transparant papier 
en gebruik de lijnen als een abstract patroon. Daarnaast experimenteer ik met ver
schillende kleuren of vergroot het patroon extreem uit. Tijdens die studies ontdek ik 
dat je met één beeld eindeloos kan variëren.

Schoolplein
De motieven uit het begin van mijn carrière, heb ik vaak toegepast. De roos – 
 oorspronkelijk een knipsel uit een tijdschrift – is verwerkt in een mozaïek op een 
schoolplein. Ook keren ze terug in de tapijten voor de Holland America Lijn. Per 
schip gaat het om zo’n 35.000 m2 tapijt. 
Waar mijn fascinatie voor textiel vandaan komt, is lastig onder woorden te brengen. 
Ik ben al vanaf heel jong in de weer met draden, lapjes en kleur. Op mijn vierde 
krijg ik van mijn moeder een mininaaimachine waarop ik tracht poppenkleertjes te 
naaien. Op mijn tiende probeer ik van een oud gordijn een broek te fabriceren. Ik 
heb geen idee hoe je een ‘echte’ broek in elkaar zet en eindig uiteindelijk met twee 
kokers met daartussen een wieber als kruis. Het ziet er niet uit, maar ik draag hem 
toch. 



MIJN FAMILIE
De nacht dat mijn moeder overleed, reed ik ’s morgens heel vroeg van het zieken
huis naar huis en zag boven het IJ een schitterende zonsopgang. In de rust en stilte 
van dat moment openden zich al mijn zintuigen. Ik realiseerde me hoe nietig we zijn 
als mensen in dit universum en hoe rijk dat we even mee mogen doen. Aan de rand 
van het water – me lavend aan die enorme schoonheid – besefte ik voor het eerst 
hoe dicht verdriet en geluk bij elkaar kunnen liggen. 
 
Vrouwengezin
Als ik één constante in mijn leven en werk moet kiezen, dan is dat familie. Mijn moe
der – Joke van der Keuken – kreeg op haar 20ste een tweeling, mijn zusje Else en ik. 
Mijn vader verdween al snel van het toneel en wij groeiden op in een vrouwengezin. 
Hoewel mijn moeder liefdevol en warm was, voelden we natuurlijk ook hoe zwaar 
het is om als jonge vrouw, in je eentje, met weinig geld, twee kin deren op te voeden. 
Johan van der Keuken, filmer, fotograaf en de jongere broer van Joke, heeft ons in 
die tijd vaak gefotografeerd. Zijn indringende foto’s ogen ingetogen en somber. Die 
sfeer was een specialiteit van Johan, maar het zijn ook de tonen die ik me van onze 
jeugd herinner. De foto’s van Johan duiken vaak op in mijn werk. 

Het fascineert me hoe dicht de scheppende kracht en destructie bij elkaar liggen. 
Een eerste keer dat ik die twee krachten in één werk probeer weer te geven, is 
een tekening waarin ik voor het eerst twee beelden door elkaar gebruik: een foto 
van Johan waarop ik samen met Paul Hermanides – de vader van mijn dochter – 
hoogzwanger zit plus een aangrijpende krantenfoto van een geallieerde piloot die 
tijdens de Eerste Golfoorlog als ‘oorlogsbuit’ op tv werd getoond. In die tijd was 
mijn beeldtaal nog voornamelijk abstract geometrisch, daarom zijn de afzonderlijke 
afbeeldingen nog niet zo goed zichtbaar. Dat mengen van beelden heb ik later 
geperfectioneerd. 

Zwart wit
Ooit maakte ik een kiekje van Laura als klein meisje terwijl ze over de reling van 
ons toenmalige huis naar beneden kijkt. Die foto heb ik veel later gebruikt in een 
werk over borduren. Vroeger stond op mijn atelier zo’n oud kopieerapparaat en dat 
mis ik nog altijd. Oude kopieerapparaten kenden geen grijstonen. Een kleurenfoto 
wordt omgezet in zwarten en witten, zodat de essentie van een beeld overblijft. 
Dat kiekje – en de zwartwitte kopie – van Laura heeft twintig jaar in een la liggen 
wachten, tot ik wist wat ik ermee wilde. Door het enorm op te blazen, en daarna te 
laten borduren zie je van dichtbij een abstracte voorstelling en hoe meer afstand je 
neemt, hoe beter je de achterkant van dat kleine lijfje, het ijzeren hek en de bomen 
met bladeren ontdekt. 
Hetzelfde spel van veraf en dichtbij keert terug bij Else’s Ogen, een van mijn 
 lievelingswerken: een uitsnede van een foto van een jonge Else met een voile met 
nep diamantjes voor haar ogen. 



VROUWEN
Ik ben klaar om je te pijpen. Je ziet ze werkelijk overal, van die modellen met een 
eenvormig gezicht, een licht geopende mond en zo’n domme, geile blik. Wat ik zo 
schokkend vind is dat die pose alomtegenwoordig is; in bushokjes met reclames 
van de Etos, in damesbladen en in soft porno. Als je je alleen op die ogen en mond 
concentreert, zijn die koppen vrijwel identiek. 
Die blik valt me voor het eerst op als ik met mijn dochter Laura naar clips van MTV 
kijk. Als moeder gun ik een beginnend puber dat ze haar seksualiteit op haar eigen 
manier kan ontwikkelen, zonder een constant bombardement van geseksualiseerde 
en superslanke vrouwenlijven. In vergelijking met mijn jeugd is het eigenlijk alleen 
maar erger geworden, terwijl je zou hopen dat een seksuele revolutie en een aantal 
feministische golven iets hebben verbeterd. 
 
Begeerte
Voor Open Monden heb ik eindeloos gezocht naar een manier om veel gezichten in 
één beeld te gebruiken. Ik heb een gezicht laten borduren, weven en zelfs schilde
ren. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen alle gezichten te laten weven met daar door
heen een manifest met mijn opvatting over seksualiteit, porno en de relatie tussen de 
seksen waarmee ik hoop mensen te inspireren en op nieuwe gedachten te brengen. 
Een citaat uit die tekst: ‘het belangrijkste gevaar van systematische blootstelling aan 
pornobeelden is dat het ongevoelig maakt. Begeerte groeit op plaatsen waar de 
vrije markt harmonieert met een terugtrekkende god, schaamteloos narcisme en de 
vrije verstrekking van de anticonceptiepil. In onze straten is de begeerte overal, in 
onbewerkte vorm, een vuur dat om zich heen grijpt, en het staat iedereen vrij zich 
eraan te warmen. Het element schaamte is verdwenen.’ 
Mijn dochter Laura Hermanides, die filmmaker is, heeft een prachtige korte film 
gemaakt waarin ze met mij over de gedachten achter Open Monden praat en ze 
haarscherp mijn ambivalentie registreert over kijken en bekeken worden. 

Ik heb een eigen systeem ontwikkeld om meerdere beelden in één werk te verwer
ken. Ik start met twee – of drie – beelden op de lichtbak door elkaar te tekenen. 
Voor de ene tekening gebruik ik zwart, de ander geef ik weer in vier kleuren: rood, 
paars, zwart en blauw. Dat is het moment waarop ik kies hoe ik de oorspronkelijke 
beelden in elkaar ‘verweef’ zodat elke afbeelding zichtbaar blijft en er een aantrek
kelijke nieuwe compositie ontstaat. Als laatste stap maak ik een gouache met daarin 
de door mij gekozen kleuren. 

Onbaatzuchtige liefde
Mijn leven als vrouw en moeder is bepalend voor een aantal thema’s in mijn werk. 
De serie Moeder en Kind begon ik toen ik me realiseerde dat de liefde voor een 
kind de enige onbaatzuchtige liefde is. Verlies startte ik toen Laura uit huis ging, het 
heeft als thema de pijn die ik voelde over het gemeenschappelijke leven dat voorbij 
gaat. Die was zo intens dat ik daar vorm aan wilde geven. 



KLEUR
Als je me dwingt één enkele kleur te kiezen, is het bloedrood. Het is de ultieme 
kleur: warm, veilig en uitgesproken. Blauw is kil, een vervelende kleur. Voor mij 
wordt het pas interessant als ik meer kleuren gebruik. Hoe werken ze op elkaar? 
Waarom ontstaat er energie als je rood en groen naast elkaar zet?
In de Bauhaustijd bestond een grote weefgroep die verwant was aan Rietveld en 
Mondriaan. Zij zochten de essentie, zoals het geordend opbouwen van een kleur
palet vanuit een bescheiden aantal basiskleuren. 
Mijn tijd op de Rietveld was voor mij één grote kleurstudie. Johannes Itten, afkomstig 
uit Bauhaus en één van de founding fathers van de kleurenleer, zegt dat zonder 
kleur geen leven bestaat. Ik ben het hartgrondig met hem eens. Een wereld zonder 
kleur is dood. 
Als student heb ik eindeloos geëxperimenteerd met de werking van kleur, een 
 mateloos interessant thema. In talrijke handgeweven werkjes probeer ik steeds 
nieuwe combinaties uit. Als je daar met je neus op ligt, zie je hoe die draadjes 
rood, geel en blauw mengen. In die tijd gebruikte ik vooral primaire kleuren. 

Stedelijk Museum
In 1989 werd ik, samen met veertien toonaangevende en jonge kunstenaars, 
gevraagd voor een ontwerp voor een tentoonstelling die het Stedelijk Museum in 
Amsterdam organiseerde over Weverij de Ploeg. 
Op een gigantische wand in het Stedelijk heb ik dat systeem van kleur mengen op 
enorm formaat getoond: elke gekleurde stip is uitvergroot tot een gekleurd blokje 
van één bij één centimeter. Van dichtbij is het een vrij saaie bende van vijf kleuren, 
maar van veraf mengen de kleuren tot wel 45 verschillende tinten en ontdekt de 
kijker abstract geometrische patronen met beweging en diepte.
Het interessante in mijn vak is dat ik vaak gedwongen ben om met een beperkt 
 aantal basiskleuren een wereld aan kleur op te roepen. Die beperking schuilt vaak 
in de techniek. Bij bijvoorbeeld het machinaal weven van tapijt kan de machine 
maximaal acht basiskleuren toepassen. Voor mij is de lol die acht kleuren zo 
te  mengen dat de kleurvariatie voor de kijker onuitputtelijk is. Die basiskleuren 
 verschillen vaak van fabriek tot fabriek. Zo heb ik in mijn loopbaan een eigen 
 kleurenpalet ontwikkeld. 
Kleurgevoel is waarschijnlijk aangeboren, maar ik heb tijd nodig gehad om een 
eigen palet te ontwikkelen en te leren vertrouwen op mijn oordeel. Het is opmer
kelijk dat ik over bijna alle aspecten van mijn werk makkelijk praat, maar dat ik 
meestal over kleur zwijg terwijl mijn hele oeuvre om kleur draait. De keuzes die ik 
maak, zijn zo intuïtief dat ik ze niet goed onder woorden kan brengen. 



LICHT EN BEWEGING
Onderzoek is een essentieel onderdeel van mijn beroepspraktijk. In de traditie 
van Mondriaan en Bauhaus ben ik opgeleid in het systematisch onderzoeken van 
 formele uitgangspunten als vorm, functie en inhoud. Nog altijd start ik elk project 
met een studie waarin ik systematisch alle aspecten van een werk onderzoek. Dat is 
voor mij een manier om ordening aan te brengen. 
Wie een la in mijn Atelier opentrekt, ontdekt dat ik duizenden uren besteed aan 
studies. Als ik een idee heb, stel ik mezelf een aantal vragen: wat wil ik hiermee 
zeggen, wat ga ik maken en wat voegt dat toe aan alles wat er al is? 
Eén van de centrale thema’s uit het begin van mijn loopbaan is de werking van licht 
en beweging. Hoe geef ik een werk zoveel energie dat driedimensionaliteit ontstaat 
in het platte vlak? Vaak is het gebruik van licht en beweging een sub thema, maar 
voor een tapijt voor een vergaderzaal van het ministerie van Sociale Zaken is het 
hét centrale thema. Alle kennis en ervaring die ik tot 1990 heb opgedaan is samen
gebald in dat enorme kleed. 
Om een knetterend resultaat te bereiken, baseer ik me op de kleurentheorie van 
Itten: welke combinaties geven energie? Het kleed telt ongeveer 60 afzonderlijke 
kleuren. Elk hokje heeft een eigen kleur. Van dichtbij onderscheid je een explosie 
van kleuren, van veraf mengen ze en ontstaan patronen. Het is belangrijk dat een 
kleed attractief is als geheel, maar ik wil ook dat onder elke vergaderstoel iets 
spannends te beleven valt. Dat kunnen schakelen tussen het totaalbeeld en details, 
vraagt een actieve kijkhouding van de gebruiker. 
Dit enorme tapijt is een conclusie van mijn abstract geometrische zoektocht. In het 
eerste deel van mijn loopbaan ben ik de chaos in abstract geometrische figuren te 
lijf gegaan. Pas toen ik dat handschrift volledig beheerste, kon ik mijn emotie en 
intuïtie toelaten en vrijer werken. 



COLLAGES
Begin deze eeuw zag ik opeens van die markante beelden – vaak gezichten – die 
waren opgebouwd uit duizenden kleine fotootjes. Het is een knappe techniek, 
maar ik vind het resultaat vaak zo steriel. Dat komt waarschijnlijk omdat die werken 
worden gecomponeerd met hulp van een computerprogramma. Het idee om een 
explosie aan losse beelden tot een geheel te smeden, is inspirerend, maar ik wil een 
eigen systeem ontwikkelen waarin de hand van de maker zichtbaar blijft. 
Voor een opdracht voor de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam 
maak ik twee gigantische doeken met uitgeknipte figuren. Voor ik met de collage 
start, zijn assistenten maanden bezig om beelden van Vrouwe Justitia te verzamelen. 
Zo ontdek ik hoe de personificatie van het recht in de kunst en populaire cultuur 
wordt weergegeven. De variatie is hilarisch: van wulps tot kuis, van klassiek tot 
modern, van communistisch tot Afrikaans, van blind tot bitch en bij uitzondering is 
Vrouwe Justitia een man. Bij de collages is de enorme rijkdom aan beeld onderdeel 
van het concept. 
Op één van de papieren collages, die ik met de hand maak, is een blonde haar 
achtergebleven, waarschijnlijk van mij. Op het geprinte en opgeblazen doek in een 
officiële ontvangstruimte is die haar nog zichtbaar. Sommige mensen zien zoiets als 
een storende fout, voor mij is het een cadeau. Perfect is reuze saai. 

Uit de losse pols 
Ooit had ik een grid nodig om losse elementen met elkaar te verbinden. Nu ik 
zoveel verschillende technieken en handschriften beheers, voel ik me vrij om al die 
verschillende figuren uit de losse pols over het witte vlak te verdelen. 
Mijn figuratieve periode ben ik gestart met het mengen van twee of drie beelden. 
Toen ik het gevoel had dat ik die techniek door en door beheerste, voelde ik me vrij 
om meerdere losse elementen tot één geheel te smeden. Ik wil mezelf voortdurend 
blijven ontwikkelen en verrassen. 



FIGURATIEF
De serie Faith heb ik gemaakt toen ik zin had in extreem en groot. Soms krijg ik het 
advies om kleiner werk te maken, omdat dat beter zou verkopen. Maar ik houd zo 
van groot. 
Al mijn hele werkzame leven verzamel ik krantenfoto’s. Er zijn zo ontzettend veel 
prachtige foto’s die in de vergetelheid dreigen te raken. Eén van mijn  verzamelingen 
is ‘dramatisch & indrukwekkend’. Het zijn allemaal beelden die mijn fantasie prik
kelen. Ik vraag me vaak af: wat gebeurt er vlak voor de fotograaf klikt en hoe gaat 
het na die momentopname verder? De meeste mensen focussen op de ellende, ik 
zie ook de schoonheid. Als ik uitzoom, zie ik vaak schitterende composities van 
bijna abstracte vormen.
Om de vaak harde beelden dragelijk te maken, bewerk ik ze. Dat zit in het detail 
dat ik kies, maar ook in de verschillende weeftechnieken die het beeld verzachten of 
aanvullen. In ‘mijn’ uitsnede van de lijkenzakken heb ik een klein blauw  glimmertje 
verwerkt, een verwijzing naar de islam die doden de hemel belooft. Ik zie die 
 glimmertjes als sterren die helpen de weg naar de hemel te vinden. Zo probeer ik 
het beeld te bezweren en wordt het mogelijk het ‘confronterende’ van de beelden 
om je heen te verdragen. 
Ik laat trouwens nooit geweld tegen personen zien. Doodschieten, martelen en 
 verkrachten zijn in geen enkele omstandigheid dragelijk. 

Ik word wel ‘de koningin van de sample’ genoemd. Ik gebruik eigenlijk altijd 
bestaand beeld. Met dat samplen startte ik omdat ik het soms ingewikkeld vond om 
eigen beeld te creëren, maar ook omdat er zoveel foto’s – en afbeeldingen – zijn 
waar ik hebberig van word. Met beeld dat me inspireert wil ik aan de slag, het dan 
zo bewerken dat het uiteindelijk van mij wordt. Er is al zo ontzettend veel inspire
rend en schitterend beeld gemaakt, waarom zou ik alles zelf willen maken? 



ZWART WIT
Een collega van mij zet eindeloos primaire kleuren in laagjes over elkaar heen, net 
zolang tot ze een grijze kleur bereikt. Ik doe juist het tegenovergestelde, kleur is 
voor mij een manier om spanning te creëren. Soms, in periodes dat ik mijn hoofd 
wil leegmaken, grijp ik terug naar zwartwit. Voor mij staat dat voor terug naar de 
basis. 
Voor een groot schoolplein in Tilburg koos ik bewust een zwartwit geometrisch 
patroon om beweging en diepte te realiseren. Bovendien is dat patroon een 
 verwijzing naar Tilburg als textielstad. 
Een weefsel dat ik in de jaren zeventig heb gemaakt, heb ik jaren later weer onder 
mijn oude kopieerapparaat gelegd en – terwijl de machine bezig was – over de 
glasplaat getrokken om er zo letterlijk beweging in te brengen. Dat beeld heb ik 
vervolgens weer vervormd. 
Het grillige zwartwit patroon met cijfers is per ongeluk ontstaan uit een ‘half
product’. Voor ambachtslieden die mijn tapijten tuften maak ik zwartwitte werk
tekeningen waarin elk cijfer correspondeert met een kleur, zodat degene die het 
werk maakt precies weet waar welke kleur komt. 

Slangenhuid
Op een dag viel mijn oog op zo’n tekening die op een tafel in het Atelier lag. Het 
patroon had iets van een slangenhuid en ik werd getroffen door de schoonheid 
en energie. Daarna heb ik gekeken of die kracht in een jacquard weefsel overeind 
bleef. Dat werkt heel goed. Op het atelier noemen we dit motief grappend Drawing 
by Numbers. 

Een deel van mijn werk wordt in India geborduurd in een atelier dat voornamelijk 
voor bekende couturiers zoals Armani en Dolce e Gabbana luxueuze, handge
maakte applicaties, sjaals en kraagjes fabriceert. Ik dacht: als je een kleine strook 
kunt borduren, kan je ook grote doeken aan. 
Toen ik contact met hen opnam, bleek gelukkig dat ze die uitdaging wilden aan
gaan. Dat is het soort samenwerking waar ik dol op ben, waarbij alle partijen tot 
het uiterste gaan om iets nieuws te creëren. 
Per man borduren ze 1,5 maand over een vierkante meter. In India wordt bij de 
bedrijven waar ik mee samenwerk zulk hoogwaardig vakwerk alleen door  mannen 
gedaan. Vaak werken ze met een aantal tegelijk aan één doek. Als je heel  precies 
kijkt, kan je verschillende handschriften herkennen. De één borduurt strak en 
extreem netjes, de ander zet zijn kettingssteek wat losser en maakt hier en daar een 
foutje. Door ze in zwartwit te laten borduren, komt dat handschrift pregnanter naar 
voren. 



WERELDWIJD
Ik heb diverse technieken verkend om twee of drie beelden door elkaar te weven. 
Altijd is de opdracht die ik mezelf stel: creëer een spannende nieuwe afbeelding 
en houd de oorspronkelijke beelden zichtbaar. Elke keer als ik een nieuwe techniek 
probeer, besteed ik honderden uren aan studie. 
Midden jaren negentig krijg ik de opdracht om voor het nieuwe belastinggebouw 
in Amsterdam een serie werken te maken. Met die opdracht wil ik multicultureel 
Nederland verkennen in de vorm van klassieke wandtapijten. Het is mijn eerbetoon 
aan het wandtapijt. 
Voor elke cultuur kies ik een aantal karakteristieke beelden die ik door elkaar meng 
en laat uitvoeren in een techniek die past bij de afgebeelde cultuur. We leven in 
een tijd waarin de culturele achtergrond van een land steeds belangrijker wordt en 
er vaststaande opvattingen bestaan over wat typisch Nederlands is en wat niet. In 
de praktijk blijkt dat ideeën, technieken en voorwerpen al duizenden jaren over de 
wereld reizen. 
Zo is het Nederlandse wandtapijt geborduurd in kruissteken, een steek die ‘wij’ als 
ons erfgoed claimen. Dat klopt niet. De kruissteek komt oorspronkelijk uit Turkije, net 
zoals de tulp. Ik vind het interessant om met die zekerheden te spelen. 

Amsterdam Museum
Eind jaren negentig ben ik verbijsterd als ik ontdek dat in Amsterdam, de stad waar 
ik al 60 jaar woon, meer dan 180 verschillende culturen zij aan zij leven. Dat is 
voor mij een aanleiding om voor het Amsterdam Museum een werk te ontwikkelen 
waarin ik die 180 verschillende culturen verwerk. Ik heb van elke cultuur een textiel
motief gekozen waarvan ik vind dat het representatief is voor dat land. 
Als ik met zo’n project bezig ben, voel ik me wel eens beschroomd om voor elke 
cultuur één motief kiezen Op zulke momenten vrees ik dat je zoiets alleen kan 
 doorgronden als wetenschapper die er jaren op studeert. Meestal realiseer ik me 
gelukkig dat ik kunstenaar ben en dat dingen waar mijn oog aan blijft haken ook 
relevant zijn. 
In de zeven jaar dat het tapijt in de schuttersgalerij van het Amsterdam Museum 
ligt, zijn er ruim zes miljoen voeten overheen gelopen. Het is een van de weinige 
museale plaatsen waar bezoekers over kunst mogen lopen. 



WEVEN
In mijn jonge jaren heb ik met de hand veel studies geweven als deel van een 
onderzoek hoe je het beste beweging op het platte vlak krijgt. Het is typisch 
Bauhaus om één element te veranderen om te onderzoeken welke invloed dat heeft 
op de uitstraling en beleving. 
Het is het wonder van textiel dat mensen met horizontale én verticale draden al 
meer dan 30.000 jaar textiel fabriceren. Overal op de wereld ontwikkelden mensen 
stoffen om het naakte vel te bedekken, het tere lijf te beschermen en de warmte vast 
te houden. 
Het blijft me fascineren dat je met één simpele draad zoveel verschillende dingen 
kunt construeren, van zeilen op een schip, zakken van industrieel materiaal waarin 
tonnen zand verplaatst worden tot een batisten zakdoek om tranen te deppen. Tot 
de industriële revolutie werd alle textiel handmatig gemaakt. Dat koester ik. 

Handwerk
Dat handwerk keert op allerlei momenten terug in mijn werk. Assistenten die helpen 
bij het uitknippen van de figuren voor mijn collages proberen nog wel eens mee te 
doen aan het wereldkampioenschap netjes knippen. Dat wil ik juist niet. Een herken
baar handschrift schuilt in gekke hoekjes en afgeplatte hoofden, die refereren aan 
de aandacht, de concentratie en de ontelbare uren arbeid. Wat mensenhanden 
maken kost tijd. 

Vlechten met canvas
Twee beelden door elkaar vlechten, is ook een vorm van weven. Vlechten bleek 
een interessante manier om spanning aan een werk te geven omdat de kijker niet 
meteen weet wat hij ziet en op zoek gaat naar een relatie tussen de verschillende 
beeldelementen. Tijdens de eindeloze vlechtstudies spraken we in het Atelier 
 grappend over matjes vlechten voor gevorderden. Om te ontdekken hoe dat werkt, 
heb ik eerst eindeloos met papier geprobeerd om te ervaren welke werkwijze iets 
toevoegt en welke niet. Welke dikte moet een strook hebben, welk vlechtpatroon 
werkt en hoe zorg ik ervoor dat het nieuwe beeld aantrekkelijk is en de oorspron
kelijke afbeeldingen niet helemaal in het geheel opgaan? Het is spannend om te 
ontdekken hoe het gebruik van verschillende materialen, technieken en kleuren tot 
totaal verschillende resultaten kan leiden. Toen ik eenmaal een systeem had ont
wikkeld, liet ik foto’s printen op canvas en sneed dat doek vervolgens in stroken.

Vanaf mijn vierde knutsel ik met lapjes en was een fanatieke haker en breier. Op 
het Amsterdamse Montessori Lyceum heeft Gemma Barend, die het keuzevak Textiel 
gaf, me leren weven. Vanaf dag één was ik verliefd op de bijzondere garens die 
Gemma meenam. Ik zie de intense kleuren en de spannende structuren van die 
garens nog voor me. In de vakantie mocht ik van Gemma soms een klein weefge
touw mee naar huis nemen, dan ging ik met mijn moeder zelf garens uitzoeken. 



NIET GEREALISEERD
Soms komt er een opdracht voorbij, waarvan ik denk: die moet ik hebben. Dat 
 heilig moeten en willen beving me toen ik begin jaren negentig hoorde dat er 
een nieuw tapijt nodig was voor de Burgerzaal in het Paleis op de Dam. De oude 
 Deventer die er jaren lag was versleten en aan vervanging toe. 
In 1993 wordt aan drie beeldend kunstenaars gevraagd om een ontwerp te maken. 
Ik ben zo gelukkig dat ik erbij zit. Alleen al de gedachte dat op die plek een kleed 
van 15 bij 30 meter van mijn hand zou liggen … 
Voor mijn ontwerp heb ik me laten inspireren door de 17de eeuw, de tijd dat het 
toenmalige Stadhuis werd gebouwd. Amsterdam was in die tijd het kosmopolitisch 
centrum van de wereld en in mijn werk refereer ik daaraan door alle windstreken 
aan bod te laten komen. Daarin verwerk ik belangrijke, actuele kwesties zoals de 
apartheidsstrijd in Zuid Afrika, de tegenstellingen tussen Israël en Palestina en de 
lichaamscultuur in de Verenigde Staten.
Uiteindelijk is het niets geworden. Het selectieproces liep vast in onduidelijkheid en 
de opdracht is teruggetrokken. Naar verluidt heeft de toenmalige koningin inge
grepen en een bevriende kunstenaar naar voren geschoven. 

Paradijs
Ik maak graag kunst voor de openbare ruimte. Dat is een omgeving waar kunst 
democratiseert. Ik wil werk maken dat mensen op alle niveaus prikkelt en kijkers 
verleidt met schoonheid in de hoop dat ze blijven kijken en daardoor nieuwe lagen 
zien. 
Ruim 15 jaar later werd ik gevraagd de tuin van de nieuw te bouwen Nederlandse 
ambassade in Amman (Jordanië) te ontwerpen. Een droomopdracht. 
Het ging om een enorme binnentuin met daar omheen een muur van drie meter 
hoog. Arabische binnentuinen zijn vaak schitterende, harmonieuze ruimtes met grote 
planten, klaterende fonteinen en prachtig mozaïek. Deze verstilde ruimtes  hebben 
betekenis. Zij dienen om de mens dichter bij God te brengen. 
Voor de ambassadetuin verdiepte ik me in het thema: hoe verhoudt het Midden 
Oosten zich tot Nederland. Ik ontwierp een patroon van marmer en grind met 
 herkenbare beelden uit de Hollandse en Arabische cultuur. Toen mijn deel helemaal 
af was – tot en met de werktekeningen – werd de opdracht plotseling ingetrokken, 
door een veto van de architect. Terwijl alle betrokkenen razend enthousiast waren. 
Dat was echt verschrikkelijk. Nog altijd droom ik dat ik door die paradijselijke tuin 
kan slenteren. 



TEXTIEL
Ik heb eigenlijk een bloedhekel aan gepriegel met draadjes en kraaltjes en het 
kwetsbare van textiel. Het is prachtig om te zien, maar het kost zo verdomd veel 
tijd om te maken. Daarbij komt dat het resultaat van al die arbeid altijd heel klein 
en gedetailleerd is. Je moet het bijna met een loep bekijken om de schoonheid te 
 ervaren. Daarom ben ik altijd bezig stoffen uit elkaar te trekken en op te blazen. 
Dat heb ik gedaan met het enige werk dat ik helemaal zelf heb geborduurd 
(275x200cm) voor mijn eindexamenwerkstuk op het California College of Arts, 
waar ik een jaar gestudeerd heb. Leerde ik op de Rietveld om planmatig te werk te 
gaan, in de VS ontdekte ik dat je intuïtief, vrij en groot kan uitpakken. Ik wil uit de 
beperking van textiel breken. Sheila Hicks en Judy Chicago zijn de giganten die mij 
met hun vernieuwende aanpak enorm hebben geïnspireerd. 
Ik ben altijd weggebleven bij het truttige van textiel, maar uiteindelijk wil ik die 
uitdaging ook aangaan. Ik koester al jaren de wens om tegelijk met dit boek 
een Meesterstuk te componeren. Een proeve van bekwaamheid waarin ik al mijn 
 ervaring samenbal. Daar komt bij dat ik klaar ben met het platte vlak. Ik heb 
de afgelopen veertig jaar de mogelijkheden van 2D uitputtend gebruikt. Ik wil 
de mogelijkheden van 3D verkennen en een hele ruimte bedekken. Het lijkt me 
 spannend om te ontdekken hoe elk geluid in een ruimte van textiel klinkt, wordt 
opgenomen en vervormt zodat de bezoeker wordt ondergedompeld in textiel en 
een zintuigelijke ervaring ondergaat. 

Virtuoos
My Second Skin is de meesterproef waarin textiel voor het eerst zelf onderwerp is. 
Door de ontwikkeling van de digitale fotografie is het mogelijk om stukken textiel 
en kledingstukken uit de hele wereld met een heel hoge resolutie te fotograferen en 
daarna 100 keer uit te vergroten. 
Door diverse technieken zo enorm op te blazen, hoop ik dat de toeschouwer begrip 
krijgt voor de virtuositeit van mensen die al die steekjes, verbindingen en versierin
gen hebben uitgevonden en uitgevoerd. Zo zit in My Second Skin een detail van 
een gebreide muts – die Peruaanse meisjes dragen om aan te geven dat ze nog 
te jong zijn om te trouwen – die als een feest van kleuren over een vijf meter hoge 
wand dartelt. 
Er zijn een paar universele begrippen die alle culturen overstijgen. Het gebruik van 
taal is er één. Muziek en textiel zijn dat ook. Textiel vind je in alle uithoeken van 
de wereld, van rokjes gemaakt van platgeslagen boomschors tot kunstgras op een 
voetbalveld. 



MATERIAAL
Het is bevrijdend om met hard materiaal te werken en uit dat kwetsbare van de 
textiel te breken. Toen ik werd gevraagd om voor een gevangenis een buitenplein 
te maken, moest ik twee vragen oplossen: hoe zet ik de taal van textiel om naar 
andere materialen en hoe doe ik dat zo goedkoop mogelijk? Met alledaagse beton
nen stoeptegels – in dit geval gekleurde exemplaren – ontwierp ik een plein met 
geometrische patronen dat is ontleend aan de bindingsleer. 
Vaak zijn het opdrachten die me naar nieuwe werelden en materialen brengen. 
Ik houd ervan om een nieuw materiaal te doorgronden en vervolgens de grens van 
wat mogelijk is op te zoeken. Nadat ik tijdens mijn studie in Amerika zes maanden 
met één werk bezig was, heb ik besloten de uitvoering aan anderen over te laten.
Mijn werk bestaat bij de gratie van mensen die het uitvoeren. Daarom is het 
 spannend om samen nieuwe toepassingen van een materiaal te ontdekken. 
Voor een vloer in een restaurant liet ik me inspireren door Romeinse mozaïekvloe
ren. Die vloeren zijn natuurlijk van marmer, maar ik zag verwantschap tussen lino
leum en marmer. De vakmannen van Forbo hebben die grillige mozaïekvloer razend 
goed gelegd. Als ik in een project een nieuw materiaal leer kennen en de uitvoer
ders nieuwe toepassingen van ‘hun’ vertrouwde grondstof, gebeurt er iets magisch.
Ik heb in de loop van de jaren de meest waanzinnige vaklui ontmoet die mij enorm 
hebben geïnspireerd. Rinus Hennink kwam vorig jaar op mijn pad toen ik iemand 
zocht die me kon helpen bij het binden van dit boek. Een vak, dat zoals hij zelf zegt 
‘voorbij is’. Gelukkig beheerst hij het nog en met zijn enorme handen zet hij tref
zeker elk steekje op precies de goeie plek. 

Alle materialen en technieken die ik gebruikt heb in alfabetische volgorde: 
acryl op canvas, 
borduren met kralen, 
borduren met lovertjes,
breien met katoen,
epoxiehars,
geknoopt tapijt, 
gepigmenteerde betonnen 
stoeptegels, 
geprint canvas,
geprint denim,
geprint katoen,
geprint papier behang, 
geprint staal,
geprint tapijt, 
getuft tapijt, 
gevlochten papier,
geweven damast,

keramisch mozaïek, 
kleurpotlood op papier,
kopieën,
krantenfoto,
kunstgras,
linoleum, 
kalkpapier, 
plakband,
polyester collage, 
schoonloopmat, 
sticker behang, 
stiften,
vinyl, 
waskrijt op papier, 
zeefdruk op zijde,
zeefdruk op poplin,
zeefdruk op katoen.

geweven gobelin,
geweven tapijt,
giclee print,
glasmozaïek, 
gouache op papier, 
haken met koord,
haken met katoen,
haken met lurex,
hand geborduurde platsteek,
hand geborduurde 
kettingsteek,
hand geborduurde kruissteek, 
houtskool op papier,
polyurethaan kunststof vloer, 
holografisch stickermateriaal, 
jacquard dubbel geweven, 
keramische tegels, 
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