
In 2018 was ik in de gelegenheid om in een tweede 
kerk, de Emmauskerk, verder te experimenteren. 
Bij deze ‘moderne’ kerk uit 1958, een Rijksmonument, 
werd ik aangetrokken door het monumentale glas in 
loodraam, uitgevoerd in overwegend blauwtinten en 
het grootste in Europa, en de bijzondere ovale vorm 
van het gebouw. Ik keeg een bescheiden plaats aan de 
rand van de ruimte waar de mensen bijeen komen na 
de kerkdienst.

Werken die in het atelier gemaakt zijn moeten nog 
een plaats vinden daarbuiten. De vormen en kleuren 
gaan een nieuwe relatie aan met de omgeving en in 
een kerk heeft elk voorwerp of beeld een religieuze 
betekenis. Deze hangende objecten zijn vooral 
erg ‘aards’ met klokjes van klei en verbrokkelde 
verwijzingen naar het geluid van orgelpijpen.

Vormen in de kerkruimte naast 
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materiaal keramiek
formaat 90 x 30 cm

Het verbaasde mij dat vormen, die in inhoudelijk 
niets te maken hebben met het wezen van een kerk, 
hier mochten hangen. Het antwoord op mijn vraag 
hierover vond ik een mooie en warme gedachte: ‘Al-
les wat door de mensen in de kerk gebracht wordt 
maakt, ook tijdelijk, deel uit van de levende geschie-
denis van de kerk’. En hoewel ik niet gelovig ben, 
voelde ik dat mijn werk voor de korte tijd van de ex-
positie deel uit maakte van deze gemeenschap. Een 
geloof dat gastvrij is geeft ruimte aan de emoties van 
de mensen.
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