
Sinds het derde studiejaar aan de Kunstacademie in Maastricht 
experimenteer ik met analoge fotografie. (in 2018 ben ik afgestudeerd)

Diverse camera’s, objectieven en films passeerden de revue.
Noemenswaardig is het punt waarop ik ging experimenteren met het 
maken van contactafdrukken op gipsplaten.

In eerste instantie plakte ik uitvergrote, met inkjet printer afgedrukte 
positieven en negatieven op pas gegoten gipsplaten om te onderzoeken 
hoe de korrel van de film, de inkt en de textuur van de gipsplaat ten 
opzichte van elkaar werkten. 

Een ‘doorbraak’ hierin vond plaatst tijdens een project dat uiteindelijk naar 
het werk ‘THE SUN & THE SEA’ heeft geleid.

Gedurende de uitvoering van dit project maakte ik opnames met een 
Lomokino camera (kleinbeeldfilm). Deze camera doet denken aan een oude 
filmcamera met een zwengel aan de zijkant. Met de Lomokino maakte ik 
opnames van de zee, terwijl ik op het strand stond maakte ik opnames van 
de golven. Op een gegeven moment maakte ik opnames in hetzelfde ritme 
als de golven.

Mijn ervaring op dat moment laat zich het best omschrijven als het 
wegvallen van de verhouding tussen ‘zender en ontvanger’, als het 
vervallen / vervagen / verdampen (?) van functie
Als wanneer twee spiegels tegenover elkaar staan. 



Diezelfde ‘balans’ zocht ik in de afstemming van druktechniek naar 
de drager. Op een gegeven moment maakte ik mijn gips aan met 
zoutwater (verzadigd met keukenzout). In verschillende droogstadia heb ik met 
een kwast chemicaliën die gebruikt worden voor cyanotypie op de (nog 

(deels) natte) gipsplaten aangebracht. 

Met een positief heb ik de platen met verschillende tijden belicht. Tijdens 
het droogproces reageerden de chemicaliën met het zout en groeiden er 
kristallen op het oppervlak waardoor de afbeelding (van de zee)

onherkenbaar werd.  

(formaat v/d plaat: ca. 30 x 21 x 1 cm)



Voor 168H verwonderde ik me over de vraag of deze balans ook te 
bewerkstelligen is wanneer het voor mij het vertrouwde experimenteren 
met fysieke materiaal wegvalt.

Het maken van een digitale video van boomtoppen leek me hiervoor een 
geschikt uitgangspunt. 

Om dit onderzoek in te luiden besloot ik testopnames te maken met div. 
sluitertijden, diafragma’s en hogere / lagere lichtgevoeligheden.

Ik besloot in monochroom te filmen met twee soortgelijke camera’s en 
gelijke objectieven waarbij ik één camera zou ombouwen zodat deze 
infraroodlicht omzet naar zichtbaar licht. Dit om de verhouding tussen 
positief / negatief (donker / licht) ten opzichte van de ‘vormeloze massa’ 
(de boomtoppen net als de zee; controle door de camera ten opzichte van ‘chaos’)

te onderzoeken.

De fascinatie voor deze ‘vormeloze massa’ komt voort uit een ervaring die 
ik heb opgedaan tijdens mijn afstudeerstage van de opleiding 
tot goudsmid. Tijdens deze stage kreeg ik de opdracht om voor een klant 
een nieuw sieraad te maken van de ringen van zijn overleden ouders. 

Terwijl ik de ringen smolt om ze tot plaatmateriaal te gieten schoot mij de 
vraag te binnen ‘of de klant zou merken wanneer ik ander goud dan dat 
van de ringen van zijn overleden ouders zou gebruiken’.

Door het te binnen schieten van deze vraag ben ik geboeid geraakt door de 
verhouding tussen - taal - geheugen - materiaal en transformatie (in het 
geval van de anekdote de transformatie van het vloeibare metaal en de bewerkelijkheid 
van dit materiaal door middel van het ‘goudsmeden’ en daarbij komende symbolische 

waarde / ‘functie’ die de inmiddels vloeibare trouwringen vervulden).









Gedurende het proces maakte ik gebruik van een LED beeldscherm om de 
testopnames terug te kijken. Al spelend met een van de camera’s 
gebeurde er een hoop in de reflectie van het beeldscherm.

Zo reflecteerde het scherm zonlicht wat door de gaatjes van het rolluik 
naar binnen viel,

Zo knipperde m’n bureaulamp (ook een LED lamp) in het beeldscherm en 
kon de camera (bij div. instellingen) één of meerdere stroken van het 
scherm niet registreren. 

Hierdoor besloot ik met een ander objectief ‘in het scherm te duiken’ 
terwijl de filmpjes afspeelden

https://vimeo.com/346530168

https://vimeo.com/346530168



