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De U-Bahn heb ik altijd een fascinerende plek gevonden. Het is een plek die alle groep-
en aan elkaar verbind je kunt in tijdens één rit een coupe delen met een zakenman, 
kinderen, daklozen en een groep uitgaande jongeren alles komt hier samen. Mensen 
komen en gaan in een rap tempo. Maar buiten deze bijzondere groep reizigers heb ik 
ook altijd een zwak gehad voor de oude betegelde stations met de uitgesproken kleur 
combinaties van tegels en de strakke grafische lijnen. Ik betrapte mij steeds vaker op 
de snelle snapshots die ik even maakte van de kille maar toch zo esthetische stations.  

Ondanks deze fascinatie had ik er nog nooit een project aan toegewijd. Het 168H proj-
ect leek mij dan ook de uitgelezen kans om mij even een weekje helemaal op dit on-
derwerp te storten. Ik heb ervoor gekozen om een beeldend onderzoek te doen naar 
alle facetten die mij interesseren. Ik heb gekeken naar de foto’s die ik al had, nieuwe 
foto’s gemaakt, een ruimtelijk werk in de vorm van een ornament, een cyanotype van 
een route plan, collage en zelf heb ik een hele dag gespendeerd in de U-Bahn van Köln. 

In dit verslag zie je alle beeldende onderzoeken naast elkaar en als 
afronding van het project vertel ik een stukje over wat het proj-
ect mij heeft opgeleverd en hoe het verder vorm gaat krijgen. 
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Het project heeft mij niet alleen een beelden onderzoek opgeleverd maar ook 
inzicht gegeven in mijn eigen werkproces. Normaal gesproken dompel ik mijzelf 
onder in mijn materialen in mijn atelier en door middel van combineren en goed 
kijken ontstaat er nieuw werk. Dit project ben ik gestart vanuit een thematiek en 
ben tot beeld gekomen vanuit deze focus. Het was nieuw voor mij om zo gericht 
te werk te gaan, ik heb gemerkt dat ik door deze gerichte aanpak sneller tot nieuw 
beeld kwam en het dus beter voor mij werkte dan dat ik vooraf had bedacht. 

In de toekomst wil ik na dit project vaker vanuit een thematiek te werk gaan dat 
inzicht heeft dit project mij duidelijk gegeven. Ook is het U-Bahn project nog 
niet afgerond het is een thematiek wat in mijn praktijk vaker terug gaat komen, 
mijn doel is om een serie werken te maken die het gevoel en de esthetiek die ik 
in deze plek zie over te kunnen brengen aan de toeschouwer in een presentatie. 
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