
“Lagune”, acrylverf op patroonkarton (115x115cm) 2019

Ook dit werk is een weer een remake. Het begint, zoals steeds in deze reeks, met een oude 
modeltekening op kartonpapier, die ik na het nodige vouw en naaiwerk onder een dikke laag 



acrylverf met zand bedek. Als kleuren kies ik oker en diverse andere kleuren geel. Elke keer als ik 
terug kom in m'n atelier en het werk bekijk is er iets mis mee. De kleuren zijn te licht, of te donker. 
Het geheel is te druk of te saai. Sommige détails zijn niet duidelijk in hun ‘bedoeling’ . ‘Est-ce-
qu’on a vraiment besoin de ça?’ (dixit Toma Roata).
Hoe ik er precies bij kom weet ik niet meer, maar ik besluit er een tweede tekening bovenop te 
plakken. Ook die oververf ik met iets geligs, maar dat wordt ook niet goed. Na het een paar 
maanden te hebben aangezien ben ik het ineens beu met dat geel en verf ik alles grijs, met de 
bedoeling om er naderhand nuances in aan te brengen. Zoals het nu is vind ik het maar een vies 
kleurtje, met dat geel wat er nog door schemert. 
Terug van vakantie in Venetië besluit ik ineens de hele lap in 9 stukken te snijden en aan elkaar te 
naaien, zoals ik al eerder deed met  de schilderijen ‘zwart’, ‘grijs’ en ‘wit’. Ik begin met 3x3 
stukken onder elkaar te naaien en als ik dat af heb vraag ik me af of het niet beter is deze repen los 
van elkaar op te hangen, met tussenruimte. Voor het ophangen heb ik juist een paar passende 
stukken oud ijzer liggen. Ik naai ze erop aan de goeie kant en zorg daarbij voor een stevige lus aan 
de achterkant.  

Die ijzers passen er goed in, maar wat me nu nog steeds niet bevalt zijn de luchtbubbels, die bij het 
op elkaar plakken ontstaan zijn, en de te saaie grijze kleur. In een opwelling scheur ik één van de 
bubbels open. Oei, er zit geel onder, dat was ik even vergeten. Pech? Of een gelukkig accident?  
Misschien nog een paar open scheuren. Hoe nu: is het ‘trop ou trop peu’ ? (Roata alweer). Meer 
bubbels zijn er niet, maar misschien kan ik de afgescheurde stukken omgekeerd op het grijs 
naaienom de gele eilandjes een beetje te spreiden. 

Als ik uitgenaaid ben maak ik een plaatsje vrij aan de muur en hang het werk op. Het lijkt echt een 
soort eilandenrijk en ineens voel ik me weer terug in Venetië en denk LAGUNA!
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