


DEURKASTEN

Het deurkasten project, bestaande uit 28 kasten bedacht en gemaakt rondom oude ramen en deu-
ren, werd uiteindelijk tentoongesteld in 1996 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In het concept 
ligt besloten dat de inspiratie voor elk van de ontwerpen in het  eindresultaat zichtbaar is waardoor 
het ontwerpproces  zeer verhalend en inzichtelijk  is. Het vertellen van verhaaltjes en het aan de 
hand van het resultaat inzichtelijk maken van processen is later steeds belangrijker geworden. 
Praktisch alle kasten werden verkocht. Meestal betrof het een unica omdat er slechts één deur of 
raam aanwezig was.

BEHANGKAST

Deze paneeldeuren dienden als kastdeuren op een zolder van het St Joseph Ziekenhuis te Eind-
hoven dat  vroeg in de jaren negentig gesloopt werd. De hele zolder leek, ondanks het feit dat het 
gebouw gesloopt zou worden na decennia dienst te hebben gedaan, nooit afgemaakt. De deuren 
waren ongelakt en de muren waren van latten voorzien alsof het behang er nog overheen getrok-
ken moest worden. 
De deuren werden weer in een vergelijkbare architectonische omgeving geplaatst, nu echter wel 
voorzien van behang. Later zouden nog een aantal andere behangkasten volgen. De kast is nog 
wel een keer door ons van ander behang voorzien.

   Jaar   1993    Oplage   1

   Materiaal  grenen, MDF, behang  Aantal verkocht  0

   Maten in cm  160 x 45 x 225   Bijzonderheden  vrij werk, deurenproject

   Prijs   € 5.017 (incl. 6% btw)       

 



SCHEEPSDEURKAST

De scheepsdeurkast is de enige kast die niet gemaakt werd rondom een deur, maar naar aanlei-
ding van een andere deurkast en is uit volledig nieuw hout opgebouwd. Toen de verwarmings-
hokdeurkast met rode deur en ronde patrijspoort klaar was, moest de houten variant als twee-eiig 
tweelingzusje haast wel gemaakt worden. 

   Jaar   1995    Oplage   1

   Materiaal  eiken    Aantal verkocht  0

   Maten in cm  80 x 42 x 200   Bijzonderheden  vrij werk, deurenproject

   Prijs   € 8.803 (incl. 6% btw)       

 



ALU BEUKEN PILAARKAST

De keramische elementen zijn door mijn vrouw Jeanine Keizer ontwikkeld toen ze werd uitgeno-
digd om in het EKWC (Europees Keramisch Werk Centrum) te werken. De kast heb ik om deze 
elementen heen ontworpen. Hij is onderdeel van een serie van 5 unieke exemplaren. 

   Jaar   1994    Oplage   uniek exemplaar uit een

   Materiaal  aluminium, beuken, porselein    serie van 5 pilaarkasten

   Maten in cm  140 x 40 x 148   Aantal verkocht  4 van de serie

   Prijs   € 11.842 (incl. 6% btw)  Bijzonderheden  vrij werk   

   

 



BOOMHUT

Het zou een boomhut worden maar toen deze zijn definitieve maat en vorm kreeg bleek dat het 
vinden van een geschikte boom in Nederland wel eens onmogelijk zou kunnen blijken. We heb-
ben toen poten onder de boomhut gemaakt waarmee het meer een soort van VN peacekeeper- of 
commandopost werd. Het geval verdween in de toenmalige bedrijfstuin, tevens mijn privé achter-
tuin, om er nooit meer vandaan te komen, dacht ik.
Onlangs werd het Tijdelijke Museum in Amsterdam in het voormalige hoofdkantoor van Shell aan 
het IJ geopend. In het kader van het thema duurzame kunst werd mij gevraagd of de sloophouten 
kast en de stalen boomhut uit het afvalproject onderdeel van de expo mochten worden. Er moest 
een gigantische kraan aan te pas komen die het gevaarte dwars door het gewas van de inmiddels 
overwoekerde tuin van zijn plek sleurde - geen centje pijn overigens. Een paar dagen later ging 
het museum open en prijkte het stalen geval trots tussen een massa mensen met als bekroning 
een aantal kinderen er bovenop. De boomhut werd niet overgeschilderd want iedereen vond hem 
eigenlijk zo wel mooi. 

Inmiddels is de boomhut weer thuis en staat buiten aan de kop van ons straatje.

   Jaar   1999    Oplage   1

   Materiaal  afvalstaal   Aantal verkocht  0

   Maten in cm  +/- 390 x 270 x 265  Bijzonderheden  vrij werk, natuur- en

   Prijs   op aanvraag (incl. 6% btw)     afvalproject  

    

 





LASBANK

De lasbank is een experiment uit het staalafval project. Onderdeel van de studie was het behan-
delen van het staal met als doel het te laten roesten. De bank is transparant afgelakt, maar de lak 
blijkt op de lange termijn los te laten.

   Jaar   2002    Oplage   1

   Materiaal  afvalplaatstaal, gelakt  Aantal verkocht  0

   Maten in cm  185 x 140 x 75 (37)  Bijzonderheden  vrij werk, natuur- en

   Prijs   € 5.724 (incl. 6% btw)     afvalproject  

    

 



ENORME LASFAUTEUIL IN STAALAFVAL

De enorme gelaste fauteuil is gemaakt van afval plaatstaal in een oplage van vijf stuks. Hij is familie 
van de enorme fauteuils in hout. Het afvalproject is gebaseerd op het verwerken van waardeloze 
materialen door er overdreven veel tijd aan te besteden. In dit geval zijn daar bovenop ook de volu-
mes en maten nog eens overdreven.

   Jaar   2002         Oplage    5 

   Materiaal  afvalplaatstaal, gelakt met  Aantal verkocht   3

   aluminiumverf   Bijzonderheden   vrij werk, natuur- en afvalproject

   Maten in cm  185 x 140 x 75 (37)

   Prijs     € 9.540 (incl. 6% btw)  

           

 



KRÖLLER MÜLLER STOEL

Voor het afvalhuisje, dat we in het park bij de achteringang van het Kröller Müller Museum hebben 
geplaatst, maakten we twee fauteuils van hetzelfde materiaal. Het verhaal is in die zin vergelijk-
baar met dat van het kuipstoeltje uit het tea-room-tuinhuis. In de jaren daarna lieten verschillende 
mensen weten enthousiast te zijn over het prototype dat we in de showroom hadden staan. We 
voelden niet echt de noodzaak om de stoel in productie te nemen en bovendien bleek het niet 
gemakkelijk om aan geschikt materiaal komen. Soms spaarde ik een poosje bijzondere kleuren en 
soorten plaatmateriaal bij elkaar, om later te ontdekken dat één of andere onverlaat het materiaal 
gebruikt had voor lades voor een sloophouten kast of zelfs voor eenvoudig timmerwerk. Jaren 
later, in 2012, was het zover; we hadden een mooie partij hout bij elkaar gesprokkeld en de stoel 
werd in beperkte oplages in productie genomen.

   Jaar   2002    Oplage       50 plus prototype tot nu toe            
   Materiaal  afvalplaatmateriaal  Aantal verkocht      50

   Maten in cm  61 X 55 X 83 (46)   Bijzonderheden         onderdeel van het kaarthuisje

   Prijs   € 483 (incl. 21% btw)          in opdracht van het Kröller

   het prototype is niet te koop        Müller Museum, collectie 

   

 



KANNEN MESSING VERZILVERD 

Geïnspireerd door mijn kinderen die, in het atelier van mijn vrouw, klei met een deegroller uitrol-
den, wilde ik keramische ontwerpen gaan maken met platte stukken klei in plaats van de steeds 
identieke producten die normaal met behulp van gipsen mallen worden gemaakt. We gebruiken de 
platte klei op dezelfde manier als plaatstaal, waarbij het tweedimensionale materiaal om wordt ‘ge-
bogen’ naar een driedimensionale vorm. Bij de ontwikkeling van deze keramische kannen speelde 
ik met het idee om de delen als het ware aan elkaar te ‘lassen’ en de naden zichtbaar te laten. Om 
de kannen te kunnen maken, worden metalen onderdelen gemaakt waar de platte klei op aange-
bracht wordt. De delen worden vervolgens in een keer tegelijk tegen elkaar aan geplaatst en op de 
randen geklemd om ze zo te laten drogen. Omdat we nu de metalen onderdelen voor de kannen 
hadden , leek het ons logisch ook een roestvrijstalen versie te maken die werd gevolgd door mes-
sing verzilverde kannen.

   Jaar   2005     Oplage    laag 7, middel 3, hoog 4 

   Materiaal  verzilverd messing   Aantal verkocht   laag 3, middel 2, hoog 3

   Maten in cm  kan hoog ø 19 x 34 |    Bijzonderheden   buitenbeentjescollectie

   kan middel ø 19 x 30 | kan laag ø 21 x 23

   Prijs     € 1.668 per stuk (incl. 21% btw)   

           

 



STALEN AFVALHUISJE

Dit huisje is ontstaan in het kader van een stage opdracht;  Maak een doodsimpel archetypisch  
huisje van afvalstaal. Om tot de juiste verhoudingen en detailleringen te komen zijn er tal van proe-
ven uitgevoerd en modellen gemaakt. Met een geweldig leuk huisje tot gevolg. We weten totaal 
niet wat we met het huisje gaan doen, maar het verkeert in goed gezelschap van de boomhut die 
uiteindelijk op poten is beland. Eigenlijk moeten we nog een keer een afvaltoren en uitkijkpost ma-
ken, dan hebben we een gehucht van afvalstaal. een soort vooruitgeschoven afval brughoofd voor 
als het echt misgaat met de wereld. 

   Jaar   2007    Oplage       1            
   Materiaal  afvalstaal   Aantal verkocht      0

   Maten in cm  210 x 295 x 254   Bijzonderheden         vrij werk, natuur- afvalproject

   Prijs   op aanvraag (incl. 6% btw)             
 



AFVALSCHALEN 

Deze schalen zijn ontstaat uit de wens om van afvalklei producten te maken. We hebben tientallen 
pogingen gewaagd met allerlei verschillende manieren om de uiteinden aan elkaar te plakken. Keer 
op keer bleek de dikte van de klei, in combinatie met de verschillende lagen, teveel spanning op te 
leveren. Praktisch alle schalen bleken in de oven te scheuren of zelfs uit elkaar te knallen. Ook het 
glazuur is restmateriaal van andere keramische producten dat we van de bodem van de spuitca-
bine hebben geschraapt.

   Jaar   2008    Aantal verkocht    n.v.t  

   Materiaal  afvalsteengoed, afvalglazuur Oplage                serie van 3 prototypes (niet te koop)

   Maten in cm  ø 27 x 15 | ø 29,5 x 12 | ø 31 x 12 Bijzonderheden    niet produceerbaar

   Prijs     n.v.t

   

           

 



SALONBLOK VAN AFVALCONSTRUCTIESTAAL

Als je produceert maak je afval. Vaak wordt er materiaal weggegooid wat op zich nog best waar-
devol is maar te bewerkelijk om rendabel te verwerken. Arbeid is overgewaardeerd ten opzichte 
van grondstoffen. Dit zal vanzelf in evenwicht komen; de laatste boom - waar we hard naar op weg 
zijn - wordt onbetaalbaar. Het omdraaien van de waarde van arbeid en materiaal (afval) was ooit de 
inspiratie voor de eerste afvalproducten. Maar er blijven altijd afvalstromen binnen het bedrijf die 
een onrustmakende ergernis veroorzaken. Één ervan is het afval constructiestaal, altijd aanwezig 
en heel erg gevarieerd in maat en vorm, dus wat doe je ermee?  we zagen de stukken allemaal op 
één lengte en lassen ze tegen elkaar aan. Monnikenwerk dus. Het materiaal is leidend voor het 
proces, maar ondergeschikt aan het beeld, net als bij de andere afvalproducten.
 

   Jaar  2009                     Oplage  3 tot nu toe            
   Materiaal afvalconstructiestaal                   Aantal verkocht 0

   Maten in cm laag 100 x 50 x 18 | middel 75 x 75 x 28 | hoog 60 x 60 x 60     Bijzonderheden vrij werk, natuur-

   Prijs  laag € 8.833 | middel  € 9.938 | hoog € 6.360 (incl. 6% btw)                                   en afvalproject 

            



TAFELVOETBALTAFEL 

Het poppetje was het begin, als een knijper samengevouwen. Automatisch ontstonden voeten, 
benen, romp, schouderbladen en hoofdje bijna als cadeau. Nu moest alleen de rest van het voet-
balspel erbij gemaakt worden, in dezelfde sfeer, stoer van staal en functioneel.

   Jaar   2009         Oplage               1 prototype, 2x van gecoat staal,

   Materiaal  gecoat staal of RVS                 2 x van RVS     

   Maten in cm  77,5 x 161,5 x 87        Aantal verkocht 2 x van RVS   

   Prijs     gecoat staal € 6.808 |        Bijzonderheden collectie, spellen

   RVS € 8.124 (incl. 21 % btw)
 

 



PING-PONGTAFEL 

Deze tafeltennistafel is ontworpen alsof het ooit de klassieke tafel was die in rokerige kroegen 
stond, zoals er ook een beeld bestaat van een klassiek biljart. De nieuwe nooit bestaand hebbende 
klassieke tafeltennistafel dus.

 

   Jaar   2009    Oplage       1            
   Materiaal  mahonie en essen  Aantal verkocht      0

   Maten in cm  274 x 152 x 76   Bijzonderheden         collectie, spellen

   Prijs   € 8.384 (incl. 21 % btw)            
 



SJOELBAK 

Sjoelen, dat is wel zo ongeveer het meest lullige typisch Oudhollandse spelletje dat er bestaat. 
Sjoelen deed je op school, op dagen dat ze je probeerden te vermaken. Een enkele keer greep het 
spel je en probeerde je serieus de steen in het gaatje te schuiven. Deze sjoelbak van wit kunststof 
is een oubollig idee in een nieuw  jasje. De stenen zijn overigens exact het wedstrijdgewicht! 

 

   Jaar   2009    Oplage       1 tot nu toe           
   Materiaal  wit kunststof   Aantal verkocht      0

   Maten in cm  200 x 41 x 7,5   Bijzonderheden         collectie, spellen

   Prijs   € 1.723 (incl. 21 % btw)            
 



TEGELKAST

Nadat ik de eerste tegelkasten in 1993 met Jeanine maakte, volgde er nog een serie pilaarkasten. 
De gezamenlijke productie beperkte zich in de jaren daarna tot onze drie dochters die op hun beurt 
gaandeweg elke vorm van professionele arbeid van Jeanine onmogelijk maakte. Zodra de klei aan-
gemaakt was en de mixer in de ton stond, werd er gebeld dat één van de kinderen toch wel heel 
erg aan het hoesten was of anderszins van de crèche of school opgehaald diende te worden. Toen 
de kinderen ouder werden kwam er langzaam maar zeker ruimte om de werkzaamheden te hervat-
ten. En toevallig of niet, opeens kregen we weer opdrachten voor kasten met keramiek; pilaarkas-
ten in alle kleuren van de regenboog en kasten met beuken, aluminium en porselein maar ook een 
opdracht (van Roberto Polo) om twee tegelkasten als broer en zus te ontwerpen en te maken in 
zwart en wit, hout en staal. We hebben besloten om beide kasten te maken in een serie van drie.
In de kasten komt wat ik noem mijn “puzzelperiode” tot een apotheose. In de jaren ervoor was ik 
door de wens en noodzaak om betaalbare producten en objecten te realiseren steeds bedrevener 
geraakt in het op eenvoudige wijze in elkaar zetten van driedimensionale structuren. Gaandeweg 
werden de structuren complexer en kwamen er meer details bij elkaar, puzzelen dus. Aan de bin-
nenkant van de kasten is een soort infrastructuur gecreëerd waardoor de lades en fronten naar 
keuze geplaatst kunnen worden. Deze infrastructuur was bijna niet te bedenken en bij het maken 
hebben we er daarom voor gekozen de details stuk voor stuk te maken om ze vervolgens aan 
elkaar te zetten. Kasten waarbij niet alleen de decoratieve kant van Jeanine samenkomt met de 
sobere en pragmatische kant van mij maar ook waar eenvoud van detail door de hoeveelheid ervan 
uitmondt in complexiteit om vervolgens weer te eindigen in een sobere drager van decoratieve 
keramische elementen.

 

   Jaar   2010    Oplage       3 in eiken, 3 in staal            
   Materiaal  zwart: staal, steengoed  Aantal verkocht      1 x zwart | 1 x wit

   wit: eiken, porselein  Bijzonderheden         vrij werk

   Maten in cm  zwart: 72 x 72 x 168  

   wit: 68 x 68 x 167

   Prijs       € 19.000 (incl. 6% btw)   

       

                 



TULPENVAAS 

Omdat we voor het Glasmuseum op creatieve wijze de inrichting aan het maken waren en omdat 
Arnout Visser zo’n verschrikkelijke leuke vent is, moest ik haast wel ja zeggen op de vraag om in 
het kader van een uitwisseling tussen Afrikaanse glasblazers en blazers van de eigen glasblazerij, 
glasobjecten te maken. Zonder ontwerp maar met plan reisde ik af. Ik had nog wel even gevraagd 
of het mogelijk was om met verschillende blazers tegen elkaar te blazen. Dat kon, met als gevolg 
dat ik behoorlijk lang moest wachten alvorens ze allemaal vrij kwamen. De eerste vaas werd ge-
maakt met drie blazers en daarna volgden er nog 3 vazen met 4 blazers; het was een spektakel; 
niemand van de aanwezigen had dit ooit gedaan of gezien. De vazen waren totaal niet te ont-
werpen, volledig afhankelijk van de kunde van de blazers en de gang van het proces en een paar 
aanwijzingen van mij. De resultaten waren net zo spectaculair als het proces zelf. Het was nog wel 
spannend, want we konden de objecten niet goed bekijken omdat ze zo snel mogelijk de oven in 
moesten om rustig af te koelen. In eerste instantie leken ze perfect maar dit bleek slechts de eerste 
proeve te zijn. We hebben inmiddels gemerkt dat zoveel spanning in het glas jaren later nog tot 
spontane breuk kan leiden en dat is eigenlijk logisch ook. 

   Jaar    2010       

   Materiaal   glas      

   Maten in cm   variabel tussen 15 en 50 cm (max. 50 cm)    

   Prijs    grote vaas bestaande uit veel kleine vaasjes €1.056 | grote vaas bestaande uit 4 vazen €1.056 |

    kleine vaas bestaande uit 2 vaasjes € 264 (incl. 6% btw)

   Oplage   6 grote vazen bestaande uit veel kleine vaasjes | 1 grote vaas bestaande uit 4 vazen | 4 kleine

    vazen bestaande uit 2 vaasjes

   Aantal verkocht   2 grote vazen bestaande uit veel kleine vaasjes | 2 kleine vazen bestaande uit 2 vaasjes

   Bijzonderheden   gemaakt op uitnodiging van Nationaal Glasmuseum Leerdam

      

            





ENORM BALKEN MEUBILAIR 

De balkenfauteuil is gemaakt van enorme balken uit de partij hout die we zonder na te denken 
kochten. Ze stelden ons voor een nog groter probleem dan de normale balken uit die partij. Maar 
zoals zo vaak werd uiteindelijk het grootste probleem het eerste succes. Door de balken gewoon af 
te zagen en op te stapelen, net als een kind met blokken doet, kan je er een stoel van maken. Spe-
lenderwijs is er een hele collectie zitmeubels uitgekomen. De zware balken worden door middel 
van pennen gefixeerd en kunnen gemakkelijk gedemonteerd worden. Het ontwerp voor de fauteuil 
markeert de start van een serie extreem eenvoudige ontwerpen. Een eenvoud die wellicht alleen 
maar mogelijk is geworden door de enorme hoeveelheid veel gecompliceerdere experimenten tot 
dan toe. 

De modellen zijn genummerd met naam en doornummering (fauteuilnr. 1, banknr. 2 etc. etc.)
 

   Jaar    2011       

   Materiaal   oude balken      

   Maten in cm   nr. 1: fauteuil 91 x 89 x 90 (40) | nr. 2: bank met rug 471 x 70 x 94 (46) | nr. 3: fauteuilbank 

    198 x 90 x 78,5 (40) | nr. 4: bank zonder rug 250 x 66 x 39 | nr. 5: fauteuil hoogglans 99 x 90 x 78,5

    (40) | nr. 6: blok 110 x 110 x 40 | nr. 7: stoel 96 x 89 x 83 | nr. 8: bank 470 x 70 x 94 (46)  

   Prijs    nr. 1: fauteuil € 4.840 | nr. 2: bank met rug € 6.776 | nr. 3: fauteuilbank € 5.929 | 

    nr. 4: bank € 4.356 | nr. 5: fauteuil hoogglans € 7.260 | nr. 6: blok € 3.872 (incl. 21% btw)

   Oplage   8 enorme balkenmeubels tot nu toe 

   Aantal verkocht   nr. 1,6 en 8   

   Bijzonderheden   vrij werk



BUIZEN MEUBILAIR

De buizenfauteuil en bank zijn anderhalve maand voordat we klaar waren met de verbouwing van 
ons pand bedacht, op de dag dat ik van Els, de boekhoudster, te horen kreeg dat het geld op was. 
Het was dus een zwarte dag in ons bestaan. De gehele presentatie voor de aankomende beurs in 
Milaan kwam ineens in me op, waardoor ik me direct beter voelde. Later herkende ik het patroon 
dat als er iets tegenzit ik gewoon iets leuks bedenk.
De buizenmeubels zijn gemaakt van oude buizen, gesloopt uit ons bedrijfspand dat we 3 jaar gele-
den gekocht en verbouwd hebben. Ondanks dat we enorme hoeveelheden buizen hebben wegge-
gooid, hadden we er toch ook nog heel veel bewaard. Het eerste buizenproject was de buizenbar 
voor het restaurant, daarna volgde het ontwerp voor deze fauteuil en bank. De buizenmeubels zijn 
succesvol geworden en het leeuwendeel van de buizen is inmiddels op. En op is op! 

De modellen zijn genummerd met naam en doornummering (fauteuilnr. 1, banknr. 2 etc. etc.)

 

   Jaar    2011       

   Materiaal   afvalbuizen      

   Maten in cm   nr. 7: stoel 80 x 70 x 86 (48) | nr. 5: bank 300 x 70 x 86 (48) | nr.10: chaise longue 65 x 150 x 103 (40)

   Prijs    nr. 7: stoel € 8.251| nr. 5 :bank € 14.703 (incl. 21% btw) 

   Oplage   7 stoelen (waaronder het prototype), 3 banken,1 chaise longue 

   Aantal verkocht   nr. 0 (prototype),1, 2, 3, 4, 6, 10 

   Bijzonderheden   vrij werk



CONSTRUCTIE MEUBELEN 

Na de presentatie van de buizenfauteuil- en bank op de Salone in Milaan, werden we uitgenodigd 
om naar Basel te komen. Milaan is de belangrijkste meubelbeurs ter wereld en voor Basel geldt 
hetzelfde op het gebied van toegepaste kunst. We hebben de buizenfauteuils en banken mee-
genomen, maar ook deze constructiebuizen set die eveneens opgebouwd is uit oude buizen. De 
blauwe stof is oude zonwering van de panden die om ons heen gesloopt zijn en het tafelblad is 
van gebruikte balken. De buizen die we bewaard hadden na de sloop van ons pand zijn praktisch 
de hele wereld over gegaan; de meubels staan in Tel Aviv, New York, Milaan, Istanbul, Beiroet en 
Berlijn. Omdat er maar weinig buizen waren met een bocht, waren deze modellen al snel nagenoeg 
uitverkocht.
 

   Jaar    2011       

   Materiaal   afvalbuizen, afvalzonwering      

   Maten in cm   stoel 42 x 62 x 84 (47) | stoel met armleggers 56 x 56 x 85 (48) | kruk Ø 31 x 46 | bankje

    120 x 35 x 48 | tafel rond Ø 110 -140 x 78 | tafel rechthoekig 270 x 90 x 79    

   Prijs    stoel € 2.420 | stoel met armleuningen € 2.904 | krukje € 1.210 | bankje € 1.815 | tafel rond 

    € 7.260 | tafel rechthoekig  € 9.680 (incl. 21% btw)

   Oplage   49 constructiebuizenmeubels

   Aantal verkocht   38 constructiebuizenmeubels 

   Bijzonderheden   vrij werk



STALEN AFVAL SCHILDERIJEN 

Deze drie schilderijen van staal en roestvast staal zijn de laatste drie objecten gemaakt binnen het 
afvalproject. Het project is opgestart in 2000 en is ontstaan uit de wens te ontsnappen aan de al-
ledaagse noodzaak zo efficiënt mogelijk te werken. In de wedstrijd om zo min mogelijk te werken 
voor zo veel mogelijk geld wordt er steeds minder aandacht besteed en zijn restmaterialen al snel 
afval. Het is goedkoper om uit een grote balk veel kleine onderdelen te zagen dan kleine stukjes 
hout te bewaren, te onthouden waar ze liggen en vervolgens de bruikbare stukken hout te selecte-
ren om er per stuk een pootje van te maken. Ik dacht ik draai het om; Materiaal is goud waard en 
arbeid is gratis. Dan kan en mag je zoveel tijd als je wilt besteden. Het object komt voort uit een 
eindeloze herhaling van handelingen. Waar er normaal zo min mogelijk aandacht wordt besteed 
wordt de waarde van deze objecten voor 100% bepaald door engelengeduld.

 

   Jaar    2011       

   Materiaal   1 van afvalstaal, 1 van afvalroestvaststaal en 1 van afvalstaal en afvalroestvaststaal

   Maten in cm  100 x 100

   Prijs   € 19.080 voor 1 serie van 3 (incl. 6% btw)

   Oplage  1 set van 3 

   Aantal verkocht  0   

   Bijzonderheden   vrij werk, natuur- en afvalproject



VERZILVERDE FACETVAZEN 

Er is een lange geschiedenis voorafgegaan aan de facetvazen. Uiteindelijk zijn ze voortgekomen 
uit het platte klei servies wat ik bedacht toen ik mijn kinderen in het atelier van mijn vrouw met 
een pastaroller klei zag walsen. Keramiek is één van de oudste industriële processen waarbij er 
door middel van gipsen mallen steeds identieke producten afgegoten kunnen worden. Ik vond het 
juist fascinerend om met de klei te construeren zoals ik dat gewend was te doen met plaatmetaal. 
Direct plakte ik een kopje met oortje in elkaar om te zien of het kon. Het bleek te kunnen en ver-
volgens ontstond er een hele collectie platte klei producten. Maar toen we kannen wilden maken 
bleek de klei te slap en zakte de boel in elkaar. Het lukte wel door metalen mallen als een soort 
steigers te gebruiken. De mallen die we maakten waren eigenlijk producten op zich. Naast de ke-
ramische kannen maakten we vanaf toen ook messing verzilverde kannen. Maar waarom dan niet 
nog groter? Deze schaal en vazen zijn de eerste voorbeelden uit deze serie grotere objecten.
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   Materiaal   verzilverd messing      

   Maten in cm   laag Ø 65,5 x 15 | middel Ø 53 x 35  | hoog Ø 34 x 60    

   Prijs    € 8.480 per stuk (incl. 6% btw)

   Oplage   1 serie van 3 vazen

   Aantal verkocht   0  

   Bijzonderheden   vrij werk



DOOSJE IN EEN DOOSJE IN EEN DOOSJE IN 

EEN DOOSJE

Deze doosjes worden uit één stuk hout gemaakt. Door er elke keer rondom een plak af te zagen en 
deze plakken te bewerken en weer in elkaar te lijmen kan je met louter het verlies van de zaagsne-
den een heel aantal doosjes maken. Iets maken zonder materiaalverlies of juist van afval is één van 
mijn grootste drijfveren. Dit komt voort uit een diepgrondige liefde en respect voor materialen in 
zijn algemeenheid. In zekere zin geen hele bijzondere eigenschap als je je realiseert dat materiaal 
het belangrijkste bestandsdeel van elk product is. 
Het was een aangename verrassing toen de natuur ons als het ware een cadeau terug gaf; Door 
de wijze waarop de doosjes gemaakt worden kijk je als het ware in de boom en zie je hoe deze 
gegroeid is, inclusief een tak die tot in de kern steekt. 
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   Materiaal   balk vurenhout

   Maten in cm   tussen de 20 en 30 cm balk

   Prijs    € 1.118 voor 6 doosjes uit 1 balk | € 813 voor 3 doosjes uit 1 balk (incl. € 21% btw)

   Oplage   4 met 6 doosjes, 2 met 3 doosjes

   Aantal verkocht   2 met 6 doosjes 

   Bijzonderheden   vrij werk, de doosjes komen uit 1 stuk balk


