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‘Als ik een
handkan
schilderen,
kanikalles’

Albijnavier decennia schildert BasPeeperkorn zijn eigen
handen.Watbegonals eenoefening, is nueen levenswerk.
Tijdensde lockdownkreeghetproject extra vaart.

DoorEsther Smid
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07-09-2020
‘Ik kanmeontzettend
opwindenoverwat er
gebeurt indewereld.
Alles is politiek. Je
kunt zelfs voorof
tegencorona zijn.Het
frustreertmeomdat ik
weinigkandoenaande
stroomvannieuwsen
standpunten.Methet
schilderen vanhanden
creëer ikmijn eigen
kleinewereld,waarin
alles klopt.Hetwerkt
als bliksemafleider.’

D
eAmsterdamse
kunstschilderBas
Peeperkorn (55)
iseenveelzijdig
kunstenaar.Hij
ontwerptenschil-

dertmetzijnbedrijfNetEchtgrote
decorsenmuurschilderingenvoor
theater,film, televisie,pretparken
enspookhuizen.Al sindszijnop-
leidingopdekunstacademiewerkt
Peeperkornaaneendagboekvan
geschilderdehanden. ‘Opachttien-
jarige leeftijdschilderde ikmijn
eerstehand.Ditproject isnooitaf.
Ikmóéthiermeedoor.’

Waarombegonumethetschilde-
renvanuwhanden? ‘Toen ikop
deGerritRietveldAcademiezat,
las ikdat indeGoudenEeuwhet
ambachtvanschildersgetoetst
werddoorzeeenhandte laten

schilderen.Pasals jedatgoedbe-
heerste,mocht je toetredentothet
schildersgilde.Handenzijnmoei-
lijkomteschilderen.Tegenwoor-
digwordenzedoorveel schilders
verstopt ineenschilderijofmaar
helemaalachterwegegelaten.Dit
intrigeerdemij.’
‘Alsoefeningschilderde ikdage-

lijksmetolieverfmijneigenhand
indezelfdepositie.Langzaam
ontstondereenserie.Zonderdat ik
datbewustwilde,kreeg ikverschil-
len inkleuren lijn.Dieverschillen
vond ik interessant.Laghetaan
mijnstemming?De lichtinval?De
manierwaarop ikdiedagnaarmijn
handkeek?Gaandewegbenikde
schilderijtjesgaangebruikenom
eenverhaal tevertellen.Meestal
gaathetnietomeenletterlijk ver-
haalmaarmeeromeenassociatief
idee.’➜
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17-10-2020
‘Eenopenhand ishet
maximaleoppervlak
dat eenhandkan
makenendiekan
veel betekenen:
onschuldmaarook
onwetendheidof juist
een verontschuldiging.
Maar altijd is eenopen
handbedoeldom
aandacht te trekken.
Indit geval is het een
roepomhulp. In veel
stripboeken is een
openhandhet laatste
wat je van iemandziet.’

Waaromdoetudit zograag? ‘Het
is een vormvan vrijheidomin
mijnhandenproject te kunnen
denkenencreërenwat ikwil.Dat
gevoel van vrijheidhoop ikover te
brengenopdekijkers. Iedereen
magopzijn eigenmanierdehan-
denbekijkenendaarbij denkenen
interpreterenwathijwil.’

Hoekomtzo’nschilderijtje tot

stand? ‘Ikmaakeersteenplan,
vervolgenseenschets, enschilder
danmijn linker-of rechterhandin
dehoudingdie ikvoorogenheb.
Alshetniet inéénkeer lukt,maak
ikeenfotoalsgeheugensteun.Met
schrijvenben ik links,maarschil-
derenkan ikmetbeidehanden.
Omdeserieeeneenheid te laten
wordenschilder ikaltijdmijneigen
hand,een-op-een,en telkensop

18-05-2020
‘Ditwerkje gaat over
het steriele leven, de
nieuwewerkelijkheid.
Wemoetenons
beschermen tegen
denatuur. Ikmoest
denkenaande
dystopischefilm ‘Blade
Runner 2049’, over
eenwereldwaarin
alleenkunstmatig
leven is.Het ziet er
natuurlijkbest raaruit
als je opdezemanier
je geliefdenwilt
verrassen.Gelukkig is
het tijdelijk.’

eenzelfdepaneeltje van linnenop
karton,18bij24cmgroot.’

Heeftcorona invloedgehadopdit
project? ‘Handenschilderen is
een intensiefproces.Tijdenshet
schilderenontstaateennieuwidee
vooreenvervolgschilderij.Erkomt
eenbewegingopgangwaar je in
meemoetgaan.Normaalgespro-
kenwerk ik inperiodesaanmijn
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bij elkaarhangen,krijgenzeeen
meerwaarde.Doorcombinaties
temakenkunjedehandenmet
elkaar latencommuniceren.Eront-
staatdaneensoortbeeldrijmop
kleur, verhaalof stijl. Zo’nwandvol
handennodigtuitomtekijkenen
iedereenhaalterweer ietsanders
uit.Datmotiveertmijomdoor te
gaanmetditproject.’
‘Ikheb inmiddels ruimdriehon-

derdvijftighandengeschilderd.De
verzamelingvormteengeschilderd
dagboek, ikziehetalsmijn levens-
werk.Verschillendekerenheb ik
metmijnhandengeëxposeerd.
Maarhet isnooitafgerond.De
handenendeverhalendiezekun-
nenvertellenzittenaltijd inmijn
hoofd.Nacoronablijf ikdoorgaan
metmijnhandenproject.Gewoon
omdat ikergelukkigvanword.’o

12-12-2020
‘Ik vinddit beeld
een soort gedicht; ik
hebgeprobeerdom
hetbreken vanhet
ei bijnahoorbaar te
makendoor eengrove,
hoekige achtergrond
achter deflinterdunne
eierschaal te zetten.
Verdermag iedereen
het op zijn eigen
manier interpreteren.
Ik schilderdedit toen
ikmij gefrustreerd
voeldeoverde
uitzichtloosheid van
corona.’

EXPOSITIE
ENBOEK
Van27 t/m29
augustus iswerk
vanPeeperkorn
te zien inkunst-
centrumNieuw
Dakota, inAm-
sterdam-Noord.
Hij begint een
crowdfunding
omgeldop te
halen voor een
‘handenboek’.

handen.Coronazag ikalseenkans
omfulltimemetmijnhandenpro-
jectaandeslag tegaan.Vanafde
eerstedagvande lockdownlegde
ikmeopomdagelijksmijnhand
teschilderen.Hetwasmisschien
obsessief,maarhetgafmijndagen
inhoudenstructuur.’

Wat isdekrachtvandezeverzame-
ling? ‘Wanneerdeschilderijtjes
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