
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Terwijl ik terug loop passeer ik een gezin waarvan de jongsten dochter zegt: “Kijk mama we lopen 
op hard zand.”, waarop haar moeder antwoordt: “Nee, we lopen op een weg.”   
Als ik het mag zeggen, is het zand, korrelig zand gemengd met stenen en door de mens hier neer gelegd om 
inderdaad te dienen als een weg. Maar eigenlijk is het samengeperst om stevigheid te bieden, zodat het niet 
weg spoelt wanneer het regent. Dus ja, we lopen op hard zand. Hard, doordat het is samen geperst door 
onze mensenvoeten. En zo kan de regen het moeilijker wegspoelen, omdat de stenen er voor zorgen dat het 
harde zand blijft liggen.  
   

 Wandeling maandag laatste week Maart 2020    

  

 

Hier begon het, in het bos.    

Lopend, kijkend, denkend, elke keer opnieuw.   

Een moment nemen, stil staan, kijken.   

Aarde, wat is dat? Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan 

het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt. Het niet verweerde vaste materiaal noemt men 

gesteente.   

   Voor mij lijkt een stuk aarde op een mini wereld. Net als een berg op een berg, een golf op een 

golf. Ik zie een landschap in een landschap. Wanneer ik om mij heen kijk, wil ik het liefst inzoomen.  

Dichterbij kijken, iets verkleinen door te vergroten of het te vergroten door het te verkleinen. Het is maar 

hoe je het bekijkt.   

  Op elke wandeling nam ik aarde mee naar huis en voor ik het wist had een fix aantal bakjes aarde in mijn 
bezit. Ieder anders van kleur, anders van materialiteit, anders van vorm, andere vastigheid en anders in 
korrel.  

   Het leek mij een interessant om het van zo dichtbij mogelijk te bekijken, maar hoe? Door gebruik 

te maken van een microscoop. Mijn moeder werkt op de universiteit in Maastricht. Aan haar stelde ik de 

vraag of ik toegang kon krijgen tot het lab om hier een kort onderzoek te doen naar aarde. Toen ik voor het 

eerst door de microscoop keek zag ik iets dat mij deed denken aan gekleurde kristallen, sommige lijken nog 

vochtig. Hoe kan het dat de aarde die ik er zo eenvoudig uit vind zien in een bakje, mij tot zo’n grote 

verwondering kan brengen. Het was zo bijzonder om te zien, en dan te bedenken dat wij grond normaal als 

‘’zo gewoon’’ beschouwen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op afbeelding 1 en 2 zie je een vergroting van aarde. Ik vindt het prettig om naar deze andere wereld te 

kijken, een wereld die zich aan mij ontvouwt wanneer ik door de microscoop kijk. Ik heb een fascinatie voor 

de vergroting van een objecten. Ik kan mij voorstellen dat hier een reden voor is. Ik wil niet weten wat deze 

reden is. Soms moeten vragen onbeantwoord blijven. Dan blijft er ruimte voor magie.   

   Ken je dat niet? Je eet iets dat je zo lekker vindt, maar zodra iemand je vertelt wat  je eet, denk je  

‘’ah dus dat is het’’, en maakt het gevoel van nieuwsgierigheid en verwondering ruimte voor teleurstelling.  

Ik vervolgde mijn wandelingen,  maar ik was opzoek naar iets anders om onder de lens van een microscoop 
te leggen.  

Afbeelding 1                  Afbeelding 2 



 Ik draai een halve slag naar links, terug, draai naar rechts en draai zo in een cirkel terug naar links.  

Groen, bruin, grijs, alles gaat in elkaar op.   

  

Stop, kijk, draai  

Groen, groen, groen  

Fel groen  

  

Ik merk dat ik mijn hoofd naar rechts kantel alsof ik een vogel ben die iets glinsterend zie.  

Onder een omgevallen boom ligt een tak waarop helder groen mos groeit.  

Hebben, denk ik.  

   Terwijl ik door mijn knieën zak, hoor ik de takjes onder mijn voeten breken. Dan voel ik de stof van 

mijn broek nat worden, doordat mijn knie op de verdorde bladeren duwt. Bladeren die verloren op de 

grond liggen. De tak waar ik naar kijk is bijna zo dik als mijn eigen pols en bijna zo lang als mijn arm. Echter 

is deze tak erg hoekig met allemaal knobbeltjes waar andere takken, die eerder deel uitmaakte van deze, 

zijn afgebroken. Het hout lijkt oud, dof van kleur, bijna zwart op sommige plekken. Ook de nerven in het 

hout zijn niet recht en hoekig maar bol en uitgezakt. Het mos dat om de tak heen groeit lijkt vol van kleur 

en ziet er zacht uit. Het lijkt op de structuur van sneeuw; wanneer je het vast wilt pakken, worden alle 

details samengesmolten tot een sompige substantie.  

   Hoe dieper de kleuren van het mos zijn, hoe zwarter het hout is waar het mos op leeft. Alsof het 

alle levensenergie uit de tak heeft getrokken. Voor vandaag is dit goed.  

  

Stapel hout  

Beige op groen  

Botten op gras  

  

Schrijven met wanten aan. Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht?  

Ik kijk naar een hek, vierkant ijzerdraad. Tussen het ijzerdraad zit de vacht van een schaap.  

De wind is kil. In de verte hoor ik stemmen van mensen.   

Onder het hek is een pad uitgegraven, een kuil.  

   Er komen twee honden naast me staan. Ze draaien even om me heen en rennen vervolgens, over 

het wandelpad, verder de berg op. Achter me, of meer links van me, hoor ik de stemmen dichterbij komen.  

Ik draai mijn hoofd om en zie een koppeltje aankomen lopen. Koppel?  

   Een jongen en een meisje. De jongen met rood haar en een volle baard. Het meisje heeft blond 

haar en draagt veel make-up. Beide dragen ze bergschoenen. De jonge loopt vastberaden met een stevige 

tred, terwijl het meisje hem onstabiel probeert te evenaren. Bij de twee honden zie je ook duidelijk een 

verschil. Een gevlekte bordercollie loopt voorop en een zwarte pitbull volgt. Zou de bordercollie van de 

jongen zijn en de pitbull van het meisje?  

  

Ik hoop dat ik dit straks nog kan lezen want met wanten schrijven is best een uitdaging.  

  

Oké! Een uitgegraven pad gaat verder onder het hek door. Kapot gescheurde bladeren onder het hek. De 

bladeren zijn donker gekleurd, gelijk aan de klamme bruine aarde er omheen. Door het graven is er een 

steen tevoorschijn gekomen. Hij is licht van kleur, verdroogd, en ligt aan de rechterkant. Prikkeldraad 

boven op het hek. Als prikkeldraad overal het zelfde is ingevlochten, dan is het pad, de kuil (onder het hek) 

vijf prikkeldraad knoppen breed. De kuil is rechts droger dan links. De aarde lijkt daar minder diep uit 

gegraven. Aan deze kant ligt ook de steen die ik eerder als droog beschreef.  

  

Flikkerende lichtbron op de heuvel rechts van mij. Links van mij het hek en rechts van me het wandelpad. 

Eenmaal over het hek geklommen, kom ik aan bij het flikkerende object. Het blijk een ijzer plaatje, dat met 

een tie-wrap aan een tak bevestig was. Het plaatje ijzer, wellicht van blik, heeft geen herkenbare vorm. Het 

beweegt mee op de golven van de wind. De tak wordt door het gewicht van het plaatje op dezelfde manier 

heen en weer bewogen waardoor enkele bladeren afvallen.  



   Ik zie een roodborstje links van me, het pikt een takje uit de aarde. Terwijl ik er naar kijk bevriest 

hij, en vliegt na een paar seconde stil zitten snel weg, maar laat het takje achter.  

   Overal is het groen, donkergroen, zo donker alsof de nacht het gras grauw gemaakt heeft. De 

bomen hebben hun bladeren verloren. Deze liggen donkerbruin, donkergrijs, bijna paarszwart gekleurd 

tussen het nachtgroen gekleurde gras. De bladeren lijken nat, verrot, en je ziet duidelijk een klein pad 

glooiend tussen het heuvelachtige landschap. Het pad is platgetrapt door een lichtgewicht dier, die hier 

meerdere malen overheen is gelopen.   

   In mijn wollen sjaal zitten kristalletjes van mijn adem. Ik zie het telkens wazig in mijn ooghoek 

terwijl ik schrijf. De binnenkant van mijn bovenbeen voelt koud aan en mijn teen, naast mijn grote teen aan 

mijn linker voet, voelt ook kouder aan dan de andere.   

   Ik volg het smalle pad over de bladeren tussen de afgekapte boomstammen door, de helling af en 

kom uit bij een hek. Het stuk hek waar de kuil onder gegraven is. Dit maal sta ik aan de andere kant en is de 

aarde droog aan de linkerkant en lijkt het nat aan de rechterkant. Het valt me op, kijkend vanaf de andere 

kant, dat de aarde, die verder  van mij af en hoger ligt en korreliger is. Daar ligt de aarde ook over de 

bladeren heen, die zo donker gekleurd zijn.  

   Het lichtgewicht wezentje moet via de andere kant van het wandelpad naar de kant waar ik nu sta 

zijn gegraven. Ik geef toe dat het gras hier mooier lijkt dan aan de andere kant. Het wandelpad lijkt twee 

meter breed te zijn, met daarin één meter waar duidelijk te zien is dat mensen hier lopen. Het gras bij het 

wandelpad is breder meer gegolfd en langer. Her en der liggen wat weg getrapte kiezels. Het gras lijkt op 

het vergroeide gras in je achtertuin. Niet het gras dat gezaaid is, maar dat wat er per ongelijk gegroeid is. 

Waar kleine kinderen hun konijnen willen neerzetten. Terwijl het gras achter mij verloopt van overwoekert 

naar van gelijke grootte. Dikker, nee voller, maar eigenlijk heel dun. Maar door hun volheid lijkt het dik.  

Bijna heideachtig.  

   Achterom kijkend, zie ik duidelijk het pad waar ik liep. Het strookje bladeren dat zo zacht was 

aangetrapt, valt op tussen de andere donkere bladeren. Je ziet duidelijk de zware afdrukken van mijn 

schoenen die ik hier achter laat. Mijn knieholte voelt koud aan, kouder dan mijn benen, en mijn hak voelt 

zwaar aan op de binnenkant van mijn bergschoenen. Ik ga terug naar het ijzeren hek waar ik overheen 

geklommen was. Het hek waar ik de vorige keer stond toen ik het schaap onder de omgevallen boom zag. 

Waar is het schaap eigenlijk?  

  

  Zaterdag begin februari 2019   

 

 

Kan ik mos meenemen en deze onder de microscoop leggen?  

Ik voel mij een wetenschapper, een ontdekkingsreiziger, zoals Columbus op zoek naar nieuw land.  Tijdens 

het inzoomen op het mos, zoomde ik in op een wereld van detail. Een oerwoud aan planten, waterdruppels 

en insecten. Er zaten insecten in het mos, zo klein, dat je ze met het blote oog niet kan zien. Het mos 

bevatte een eigen ecosysteem. Een eigen wereld in onze wereld, een biotoop. Natuurlijk weten we dat dit 
allemaal bestaat, maar nu zag ik het zelf! In alles om ons heen zit meer dan wij met het blote oog kunnen 

waarnemen, of waar wij voor open staan om waar te kunnen nemen.  

 

Vervolgens stond de tijd stil. Mijn wandelingen bleven hetzelfde maar de tijd lijkt anders. Op een avond 

legde ik mijn hoofd voor mijn aquarium. Hier lag ik zeker een uur naar mijn vissen te kijken; drie zwarte, 

sierlijke vissen/siervissen?. Ze hebben, wanneer je goed kijkt een gouden gloed over hun schubben, of zou 

het de reflectie van mijn lamp zijn? Voor mij hebben de vissen een gouden laag; schubben mooi over elkaar 

gelegd, en samen vormen ze een geheel. Dat is mooi een schub, alle schubben samen. Zwart met goud in 

dat laagje water. Ik vroeg mij af of ik vissen ook van dichtbij kan bekijken.  

  Ik belde een tropische vissenwinkel met de vraag wanneer er een vis dood zou gaan en of ik deze 

mocht hebben. Nog geen drie dagen laten kreeg ik een telefoontje. Er was een vis dood, of ik nog interesse 

had. Met een dode vis in een zakje water liep ik door de universiteit.  

 

 



Een beetje illegaal, want dieren mogen hier niet komen. Stel ze brengen bacteriën met zich mee. “Maar 

deze is dood, dus het kan geen kwaad”, sprak ik mijzelf in mijn gedachten toe. 

  Mijn nieuwsgierigheid was niet te stoppen. De volgende dag ging ik weer naar de universiteit.  

Daar lag de vis, onder een microscoop, maar zo spectaculair was het niet. Teleurgesteld stapte ik het 

kantoor van Paul binnen, die  mij begeleidde in het project waar ik al weken mee bezig was. Hij was 

verbaasd, omdat ik zo snel klaar was. 

”Tsja, er valt niet zo veel te zien’’ antwoordde ik.  

“Kijk dan dieper,” was zijn reactie op mijn teleurstelling.  

‘’Als of dat kan?!’’ riep ik gefrustreerd. 

“Ja, natuurlijk!” antwoordde hij. “Jouw kijken wordt gestopt door de dikte van de vis. Je kan verder kijken 

door in lagen te kijken. Je kan niet alles zien wanneer je naar een geheel blijft kijken. Je moet elke laag 

apart bekijken, en daar kun je de meeste informatie uit halen.”  

Daar begreep ik toen  nog helemaal niets van.  

   

Nu, een jaar later, begrijp ik hem.   

Paul introduceerde mij die dag aan een onderzoek uitvoeren op histologische wijze. De Histologie van de 

weefselleer is om onderzoek te doen naar de bouw en de bijzondere functies (specialisaties) van weefsels, 

dus van groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen. Ingezonden materiaal 

komt vanuit ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (klinieken) en huisartsen. De afmetingen variëren 

van kleine weefselstukjes (biopten) tot complete organen. Om gedetailleerd antwoord te kunnen geven op 

onderzoeksvragen uit de medische wereld wordt dus een histologisch onderzoek verricht. Jaarlijks worden 

binnen Pathologie-DNA ongeveer 139.000 histologische onderzoeken uitgevoerd.  Op afbeeldingen 3 wordt 

spierweefsel afgebeeld en op afbeelding 4 cellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe verloopt het proces van een histologisch onderzoek.  

Materiaal dat binnenkomt wordt allereerst bekeken met het blote oog en beschreven. Van grotere 

weefselfragmenten worden relevante stukjes uitgenomen en ingesloten in een cassette. Daarna wordt het 

bewerkt en verpakt in paraffineblokjes. Van deze paraffineblokjes worden door analisten plakjes gesneden 

van 4 µm, dit is een vierduizendste millimeter. Deze plakjes worden op glaasjes (preparaat) geplakt en 

vervolgens gekleurd. Hierna worden de glaasjes door de patholoog onder de microscoop beoordeeld. 

Hierbij wordt gezocht naar cellen die afwijkingen vertonen ten opzichte van het normale cel beeld. De 

bevindingen worden in een diagnose vastgelegd waarbij soms ook een behandeladvies wordt gegeven. 

Deze onderzoeksresultaten worden elektronisch of per post naar de aanvragend arts verstuurd. Op basis 

van de diagnose kan de aanvragend arts de juiste behandeling bepalen. Het hele proces neemt enkele 

werkdagen in beslag.  
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Hoe werkt dit voor mij?  

Voor mijn eerste project maakte ik gebruik van een vis. Deze vis is 2 cm van kop tot staart en ongeveer 5 

millimeter dik op het dikste stuk. Wij hebben die dag 600 plakjes van deze vis afgesneden om uiteindelijk 

pas tot de helft van het lijfje te komen. Van af daar was het mogelijk een duidelijke doorsnede af te snijden 

die van kop tot staart liep. Er zijn uiteindelijk 13 preparaten gelukt om daadwerkelijk te bekijken. De 

afbeeldingen 1 en 2 zijn afkomstig van deze vis. Je kijkt naar de eerste laag, vervolgens focus je je op de 

tweede laag. Met een microscoop kun je uren blijven kijken, vergroten en verkleinen, naar links naar recht 

van het preparaat kijken en van boven naar onder. Voor je weet heb je geen idee op welk stukje je kijkt.  

  

Sindsdien zie ik in alles wat ik doe lagen. Vooral tijdens mijn wandelingen. Ik ga stil staan, kijk en neem 

vervolgens alle tijd om de informatie tot je te nemen.   

   Ik sta op een brug, een houten brug. Maar dit is geen brug, het is een drager van lagen; het hout, 

de lucht die er op leunt, het mos wat er groeit, de dieren die er op lopen en de dieren die er in leven; het 

beweegt zich voort. Ik sta stil op deze burg. Een kleintje, met 23 stappen ben je er over heen. Je kan er 

makkelijk met z’n drieën naast elkaar lopen. Een kleine brug is het eigenlijk niet. De brug loopt over een 

beekje. Het beekje stroomt hard. Ik gooi een takje omlaag. Deze blijft op het oppervlak van het water 

drijven. Dat is een eerste laag voordat de tak zal zinken en zich begeeft in allemaal nieuwe lagen.      

Terug naar deze brug. Deze is bewoond met leven dat wij niet zien. Ik sta stil, een man loopt over 

de brug langs mij heen, vriendelijke begroeting. Maar de hele brug dreunt mee op het ritme van zijn 

voeten. Ik besef mij dat niemand dit door heeft wanneer je loopt. Maar ik sta stil en deins mee op zijn tred.  

Dit is wat voor het leven in de brug een van de dagelijkse aardbevingen moet zijn.   

   Zo kijk ik verder om mij heen, bijna zoekend. Als je zoekt zie je niet zo veel. Je moet kijken en 

opnemen. De toeval laat je het meest zien. Focus op de eerste laag die je ziet. De leuning van de brug, die 

in de lucht steekt. Nee, ik zeg dit verkeerd. Er is lucht om de leuning, maar in deze lucht zit de druk van 

wind, en deze duwt telkens een takje tegen de balk, die dient als leuning. Ik zie de leuning heen en weer 

deinzen. Ik vraag mij af of dit geluid maakt. Niet voor mijn oren, deze horen het niet. Maar hoe dichterbij ik 

kom en mij probeer te focussen op het takje, lijkt het alsof ik het een krassend geluid hoor maken. Alsof 

deze bij elke windvlaag tegen het hout wordt geduwd en iets wordt klem gezet, om zich vervolgens weer 

terug te laten vallen in de wind loze lucht. Voor mij is deze wind als een briesje, maar voor zo’n kleine takje 

moet dit een geweld aan druk zijn, dat je telkens opnieuw tegen die houten balk duwt.   

   

Terwijl ik opnieuw om mij heen kijk, word ik afgeleid door mijn eigen denken. Gefocust zoeken is niet mijn 

sterkste punt. Ik zie kleine glinsterende draden bij de onderste balken van de brug. Een spinnenweb. In het 
web hangen kleine pluisjes en takjes, een spektakel van glimmende draden, die over elkaar gevlochten zijn 

tot  een groter geheel. Zo is alles hier. Elke laag vormt samen een nieuw geheel.   

   Waarom kijken we naar een weiland en de wijngaarden, de boerderijen en koeien? Terwijl ik in dit 

kleine stukje landschap al zo veel heb gezien, zijn er al 35 minuten aan verwondering verstreken. Ik kijk niet 

naar het geheel, maar naar elke centimeter, millimeter detail. En als ik kan wil ik het van nog veel meer 

inzoomen.    

   Ik kijk terug naar een houten balk, grijs van kleur. Grijs hout, de kleur is verdwenen door de zon, 

die elke dag haar warmte over deze balk laat gaan. Ik kijk naar de grijze hout en ik zie witzwarte nerven 

over de hele balk lopen. Het hout is uitgedroogd door de jaren heen. Elke nerf geeft diepte, waardoor het 

zwart lijkt, maar het is de schaduw die het zo donker maakt. Want het hout is grijs gekleurd, en door de zon 

is het onttrokken van haar originele beige kleur. Als je op een afstand naar de balk kijkt lijkt deze grauw. 

Maar zit je er met je neus boven op, zie je een spel van verschillende streepjes die afzonderlijk allemaal een 

eigen tint hebben.   

  

In mijn werk gebruik ik de zeefdruktechniek om verschillende lagen te maken. Ik voer kleurtesten uit en 

zoek naar samenhang in alle toevalligheden, die met het drukken tevoorschijn komen.   

   Wanneer je naar mijn werk kijkt, vraag ik je tijd te nemen om elke laag aandachtig te bekijken. Het 

begint bij de beschouwer, dat ben jij. 



Je kijkt vanuit de positie waar je staat en vanaf de afstand van jou tot het werk. Kijk met rust naar het 

geheel. Kijk van de drager van de print naar de opzichzelfstaande vlakken. In deze vlakken zie je kleuren en 

in deze kleuren is er de kans om meer te zien dan je verwacht.  

   Welke laag is voor jou belangrijk, hoe kijk jij eigenlijk? 

 

Op afbeelding 5 is een detail weergeven van afbeelding 6 
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