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Light is a very marvellous and delightful substance. Its 
motion is extremely quick, and is said to move about ten 
million miles in a minute. It renders other bodies visible and 
agreeable - Eccl.xi7.
After God has formed the heavens and the substance of the 
earth, he formed light; and by including it in a kind of lumi-
nous cloud moving around the earth, or having the earth 
moving around it, he divided it from darkness.
On the fourth day he made the sun, moon and stars, tot be 
means of communicating this light to our lower world: and 
they, and all other things tending to give, or transmit, or 
receive light, as windows, eyes, sight, candles, and return of 
the day, &c, are called lights.
(1815, rev. William Gurney in zijn ‘Dictionary of the Holy Bible’) 

Licht als substantie die kan worden geordend in een wolk, 
als een zwerm vogels. 
De wolk beweegt zich rond de aarde en wordt daglicht 
genoemd. 

licht is straling
licht is materie 

licht laat de beelden ontstaan:
wat is kan zichtbaar worden. 
het licht zelf manifesteert zich met of zonder vorm, in 
samenhang met andere elementen zien we slierten, flitsen, 
sluiers en kleurvegen,  
waar het licht valt, maakt het zelf de beelden door  projec-
tie of reflectie.

Deze winter heb ik in de kerk gefotografeerd. 
In de loop van de dag draait het licht door de ruimte, langs 
de wanden, over de kansel, door de ramen. 
Op de muren geprojecteerde beelden verwijzen naar de 
hindernissen in de ruimte. Soms helder en direct, soms 
raadselachtig of diffuus. 

Deze beelden heb ik gefotografeerd. Wanneer ze onnadruk-
kelijk aanwezig zijn, worden ze niet gezien. Ze zijn slechts 
licht en schaduw. Wanneer je kijkt, zie je vorm en beeld, 
voortdurend in verandering. Willekeurig en toch ook niet.  

Één van deze foto’s wil ik voor een kerkraam hangen. Hij is 
afgedrukt op textiel dat  lichtdoorlatend is. Wanneer het 
zonlicht er direct op valt, zal het stramien van de kerkramen 
een raster aan de foto toevoegen, en beweging van zonlicht 
en textiel zullen subtiele vertekeningen en vervormingen 
veroorzaken.

het licht maakte het beeld, ik heb het gekaderd.
en het licht zelf maakt het beeld af.  








