
#1RGB 
Rijk Gevuld Bloemstilleven 2014-2015 
45 x 60, ingelijst, wit hout, glas 
passe-partout roomwit, klassieke stijl 
Project 2014-2015; Collage op basis van foto’s van bloemen van 
deelnemers aan het project, ingezonden via de sociale media en 
DM (zie Het verhaal, A4, dubbelzijdig bedrukt) 
Digitale bewerking 

 
  
#2RGBMetTulp 
RijkGevuldBloemstillevenMetTulp 2016 
100 x 67, aluminium Dibond, glanzend 
Project maart-mei 2016; Collage op basis van foto’s van tulpen 
van deelnemers aan het project, ingezonden via de sociale media 
en DM (Zie Het verhaal en A4 met dit project) 
Digitale bewerking  
  
#3RGBMetTulp 
RijkGevuldBloemstillevenMetTulp 2017 
100 x 67, aluminium Dibond, glanzend 
Project 2017; Collage op basis van foto’s van tulpen van 
deelnemers aan het project, ingezonden via de sociale media en 
DM (Zie Het verhaal en A4 met dit project) 
Digitale bewerking  
  
De rode vis 
100 x 67, aluminium Dibond, glanzend 
Collage op basis van eigen foto’s (Berlijn, Chaugey, ’s 
Hertogenbosch), geïnspireerd op Henri Matisse, De Goudvis, 
1910, Hermitage, Sint Petersburg 
Digitale bewerking 

 
  
Goud 
75 x 50, aluminium Dibond, glanzend 
Eigen foto (Chaugey) + digitale bewerking 
De zon en het herfstblad maken samen een gouden compositie in 
het bos. Doordat het blad her en der verspreid aan de bomen 
hangt, is het net of goud is rondgestrooid met losse hand. 

 
  
Monumentaal 
75 x 50, aluminium Dibond, glanzend 
Collage op basis van eigen foto’s, gemaakt in Langres, digitaal 
bewerkt en voorzien van een aantal vlakken voor dieptewerking. 
Boom en gebouw zijn eeuwenoud, monumentaal. Mijn 
bewondering voor door mensenhanden gemaakte creaties en 
eeuwig doorgaande creaties van de natuur samen in één beeld.  



  
My cup of tea 
60 x 40, aluminium Dibond, glanzend 
Foto gemaakt in Leersum + digitale bewerking. 
Compositie met Frans theekopje en roze bloem. Met hartelijke 
dank aan dochter Rosan, die gewoon eventjes een bloemetje op 
tafel wilde zetten en daarmee onbedoeld een stilleven creëerde. 

 
  
Klaprooslicht 
45 x 60, ingelijst, zwart hout, glas, passe-partout naturel wit, 
klassieke stijl 
Eigen foto (Chaugey) + digitale bewerking 
Het helder rood van de klaproos tegen een zwarte achtergrond, 
met wat tinten groen en paars. 

 
  
Vliegende pad 
40 x 60, ingelijst, wit hout, glas, passe-partout naturel wit 
Collage van eigen foto’s (Chaugey) + digitale bewerking 
Stilleven mede geïnspireerd op werk van Maria Sibylla Merian. 
 

 
  
Puh Zwaartekracht 
45 x 30, ingelijst, wit hout, glas 
Collage van foto’s die ik maakte in Chaugey. 
Digitale bewerking. 
Hoezo zwaartekracht. Lekker alles opsekop, dan zie je veel meer. 
Het geeft je nieuwe perspectieven! 

 
  

 
Wat is Dibond? 
Dibond is een plaat dat opgebouwd is uit drie lagen. Twee aluminium buitenlagen met daar tussenin 
een polyethyleen kernlaag. Dibond is ook wel bekend onder de naam Alupanel, De materialen waaruit 
Dibond is opgebouwd zijn weer-, wind- en temperatuurbestendig, hierdoor geschikt voor binnen- en 
buitengebruik. 
 


