
95959494

Afval is vaak geen afval, maar wordt dat Afval is vaak geen afval, maar wordt dat 
omdat arbeid zo duur is. Deze onverteerbare omdat arbeid zo duur is. Deze onverteerbare 
conclusie vormt, zoals eerder beschreven, conclusie vormt, zoals eerder beschreven, 
de inspiratie voor het Afvalproject. Elk de inspiratie voor het Afvalproject. Elk 
van de afvalproducten is vervaardigd van van de afvalproducten is vervaardigd van 
productierestanten. Onlangs hebben we productierestanten. Onlangs hebben we 
deze gedachte verder uitgebouwd en maken deze gedachte verder uitgebouwd en maken 
we zelfs van het afval van de afvalproducten we zelfs van het afval van de afvalproducten 
weer nieuwe producten: de 40x40 collectie. weer nieuwe producten: de 40x40 collectie. 
De afvalproducten gaan met name over De afvalproducten gaan met name over 
de haat-liefdeverhouding tussen materiaal de haat-liefdeverhouding tussen materiaal 
en arbeid. Als arbeid schaars en dus duur en arbeid. Als arbeid schaars en dus duur 
is, wordt materiaal minder waard, en als is, wordt materiaal minder waard, en als 
materiaal schaars is loont het de moeite materiaal schaars is loont het de moeite 
er iets mee te doen. Dit is een economisch er iets mee te doen. Dit is een economisch 
principe. Daarnaast kun je ook om principiële principe. Daarnaast kun je ook om principiële 
redenen of vanuit je gevoel ervoor kiezen redenen of vanuit je gevoel ervoor kiezen 
om niets te verspillen. Dit laatste is bij mij om niets te verspillen. Dit laatste is bij mij 
het geval. Door het Afvalproject ben ik het geval. Door het Afvalproject ben ik 
me steeds meer bewust geworden van me steeds meer bewust geworden van 
de rol die arbeid speelt in ons dagelijks de rol die arbeid speelt in ons dagelijks 
bestaan. De generaties na de oorlog hebben bestaan. De generaties na de oorlog hebben 
een wereld opgebouwd waarin succes gelijk een wereld opgebouwd waarin succes gelijk 
staat aan zoveel mogelijk geld krijgen in ruil staat aan zoveel mogelijk geld krijgen in ruil 
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Steeds vormen het materiaal, de techniek en het ambacht Steeds vormen het materiaal, de techniek en het ambacht 
de uitgangspunten voor mijn ontwerpen. Mijn manier van de uitgangspunten voor mijn ontwerpen. Mijn manier van 
werken valt misschien het best te omschrijven als het ontwerpen werken valt misschien het best te omschrijven als het ontwerpen 
vanuit de aanwezige mogelijkheden. Het ultieme genoegen vanuit de aanwezige mogelijkheden. Het ultieme genoegen 
dat ik erin schep om met beschikbare machines, materialen en dat ik erin schep om met beschikbare machines, materialen en 
technieken de meest voor de hand liggende en eenvoudige maar technieken de meest voor de hand liggende en eenvoudige maar 
toch nieuwe ontwerpen te maken, heeft een grote hoeveelheid toch nieuwe ontwerpen te maken, heeft een grote hoeveelheid 
objecten opgeleverd waarin respect voor de gebruikte objecten opgeleverd waarin respect voor de gebruikte 
materialen de hoofdrol speelt.materialen de hoofdrol speelt.

voor zo min mogelijk werk. Alle afspraken voor zo min mogelijk werk. Alle afspraken 
tussen werkgevers en werknemers zijn tussen werkgevers en werknemers zijn 
gebaseerd op de gedachte dat arbeid tot gebaseerd op de gedachte dat arbeid tot 
een minimum beperkt moet worden voor een minimum beperkt moet worden voor 
zoveel mogelijk vrije tijd om echt te kunnen zoveel mogelijk vrije tijd om echt te kunnen 
genieten van het leven. Oftewel: als je vrij genieten van het leven. Oftewel: als je vrij 
bent kun je pas echt leven. De voldoening bent kun je pas echt leven. De voldoening 
van werken is op papier gereduceerd tot van werken is op papier gereduceerd tot 
noodzakelijk kwaad. Het pure plezier van noodzakelijk kwaad. Het pure plezier van 
overdadige arbeid en aandacht, en daar iets overdadige arbeid en aandacht, en daar iets 
mee maken, is ongeëvenaard op de meetlat mee maken, is ongeëvenaard op de meetlat 
van voldoening. Aandacht van een juf voor van voldoening. Aandacht van een juf voor 
haar leerling, een verpleger voor een patiënt, haar leerling, een verpleger voor een patiënt, 
of een ambachtsman voor zijn product, is of een ambachtsman voor zijn product, is 
schaars geworden en onderwerp van onder-schaars geworden en onderwerp van onder-
handeling. Arbeid is in de eerste plaats ruil-handeling. Arbeid is in de eerste plaats ruil-
handel geworden, in plaats van de sleutel handel geworden, in plaats van de sleutel 
voor een bevredigend bestaan.voor een bevredigend bestaan.

Jarenlang heeft de gedachte door mijn hoofd Jarenlang heeft de gedachte door mijn hoofd 
gespeeld dat ik van afval – en dan bedoel ik gespeeld dat ik van afval – en dan bedoel ik 
geen productierestanten, maar echt afval dat geen productierestanten, maar echt afval dat 
door iedereen wordt weggegooid - beelden door iedereen wordt weggegooid - beelden 
wilde maken. Bustes; klassieke beelden, wilde maken. Bustes; klassieke beelden, 

zoals de Romeinen die maakten. Dopjes, zoals de Romeinen die maakten. Dopjes, 
cartridges, jerrycans, blikken, eigenlijk cartridges, jerrycans, blikken, eigenlijk 
alles van geen waarde kan worden verwerkt. alles van geen waarde kan worden verwerkt. 
Door van dit afval een klassieke vorm van Door van dit afval een klassieke vorm van 
kunst te maken wordt de grootst mogelijke kunst te maken wordt de grootst mogelijke 
waardevermeerdering gerealiseerd. Van waardevermeerdering gerealiseerd. Van 
niets wordt iets heel waardevols gemaakt. niets wordt iets heel waardevols gemaakt. 
Het materiaal dat voor mij altijd het uitgangs-Het materiaal dat voor mij altijd het uitgangs-
punt heeft gevormd wordt letterlijk op punt heeft gevormd wordt letterlijk op 
een voetstuk geplaatst.een voetstuk geplaatst.

Het meest confronterende is nog dat de Het meest confronterende is nog dat de 
beelden mij onverbiddelijk laten zien hoeveel beelden mij onverbiddelijk laten zien hoeveel 
we zelf weggooien. In zekere zin zijn het zelf-we zelf weggooien. In zekere zin zijn het zelf-
portretten, opgebouwd uit het afval dat me portretten, opgebouwd uit het afval dat me 
omringt en dat ik produceer. De Werkplaats-omringt en dat ik produceer. De Werkplaats-
man van hoofdzakelijk verfblikken en man van hoofdzakelijk verfblikken en 
jerrycans, de Dozenman van winkel- en jerrycans, de Dozenman van winkel- en 
werkplaatsdozen, de Vakantieman van afval werkplaatsdozen, de Vakantieman van afval 
van het strand op Tenerife en de Chargerman van het strand op Tenerife en de Chargerman 
gemaakt van alleen maar zwarte opladers gemaakt van alleen maar zwarte opladers 
uit een lade thuis. Elk van deze mannen uit een lade thuis. Elk van deze mannen 
vertegenwoordigt een doodeenvoudige en vertegenwoordigt een doodeenvoudige en 
voor iedereen herkenbare stroom van afval.voor iedereen herkenbare stroom van afval.

Eerdere pogingen om met hulp van Eerdere pogingen om met hulp van 
assistenten de bustes te maken strandden assistenten de bustes te maken strandden 
jammer genoeg allemaal. Maar in 2013 lukte jammer genoeg allemaal. Maar in 2013 lukte 
het. Steeds bleek het voor degenen die voor het. Steeds bleek het voor degenen die voor 
mij aan de beelden werkten onmogelijk te mij aan de beelden werkten onmogelijk te 
accepteren dat afval echt afval is en dat het accepteren dat afval echt afval is en dat het 
louter door het te stapelen tot een beeld louter door het te stapelen tot een beeld 

verwordt. Net als bij bakstenen. Elke baksteen verwordt. Net als bij bakstenen. Elke baksteen 
op zich is niets, maar met elkaar vormen ze op zich is niets, maar met elkaar vormen ze 
een muur, en de muren vormen samen een muur, en de muren vormen samen 
het gebouw. De architect denkt na over het gebouw. De architect denkt na over 
de wijze van metselen en de samenhang de wijze van metselen en de samenhang 
van de muren, maar de baksteen zelf blijft van de muren, maar de baksteen zelf blijft 
altijd van ondergeschikt belang. Hoe altijd van ondergeschikt belang. Hoe 
moeilijk bleek het om niet die ton te plaatsen moeilijk bleek het om niet die ton te plaatsen 
die al bijna een oog of neus vormde en die al bijna een oog of neus vormde en 
hoe snel verpieterde het beeld dan tot hoe snel verpieterde het beeld dan tot 
een sculptuur gemaakt door een metselaar. een sculptuur gemaakt door een metselaar. 
De bustes moesten zijn zoals de gebouwen De bustes moesten zijn zoals de gebouwen 
van een architect met het gloriërende afval van een architect met het gloriërende afval 
in een ondergeschikte rol. Dit project dreef in een ondergeschikte rol. Dit project dreef 
het thema afval versus arbeid niet alleen tot het thema afval versus arbeid niet alleen tot 
het uiterste, maar maakte me ook bewust het uiterste, maar maakte me ook bewust 
van het feit dat mijn ontwerpen en manier van het feit dat mijn ontwerpen en manier 
van denken puur procesgericht zijn. Tijdens van denken puur procesgericht zijn. Tijdens 
mijn opleiding wilde ik al niet met sloophout mijn opleiding wilde ik al niet met sloophout 
componeren, ondanks dat er behoorlijke componeren, ondanks dat er behoorlijke 
druk op me werd uitgeoefend dit wel te druk op me werd uitgeoefend dit wel te 
doen. Er moest juist een kast komen die doen. Er moest juist een kast komen die 
in een productieproces te vervaardigen in een productieproces te vervaardigen 
was. De bustes kun je als eindpunt van was. De bustes kun je als eindpunt van 
het Afvalproject zien. Nu is materiaal zonder het Afvalproject zien. Nu is materiaal zonder 
enige waarde het uitgangspunt en heb ik enige waarde het uitgangspunt en heb ik 
gezocht naar technieken en processen om gezocht naar technieken en processen om 
er bustes van te maken. Omdat het beelden er bustes van te maken. Omdat het beelden 
zijn in plaats van gebruiksvoorwerpen, zijn in plaats van gebruiksvoorwerpen, 
en het een serie is, wordt het conceptuele en het een serie is, wordt het conceptuele 
deel van mijn werk specifiek benadrukt.deel van mijn werk specifiek benadrukt.
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1. Daughters / Dochters, 27 x 33 x 19 cm - 2. Piled Up Waste Wood Man / Gestapelde Afvalhoutenman, 86 x 112 x 62 cm

3. Charger Man / Chargerman, 26 x 30 x 20 cm - 4. Holiday Man / Vakantieman, 20 x 14 x 15 cm 

2013 Waste Busts in collaboration with intern Dimitrios Ikonomou / Afvalbustes in samenwerking met stagiaire Dimitrios Ikonomou 96 2013 Workshop Man / Werkplaatsman, 343 x 290 x 150 cm
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9998 2013 Old Rope Man / Oude Touwenman, 120 x 230 x 110 cm



100 1012013 Electronic Man / Elektronicaman, 160 x 190 x 130 cm
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Kopje Engels
Kopje Nederlands

102 2013 Cable Man / Kabelman, 50 x 59 x 45 cm 2013 Cardboard Man / Dozenman, 195 x 229 x 145 cm



105104 2013 Nailed Waste Wood Man / Genagelde Afvalhoutenman, 220 x 320 x 200 cm


