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Opdrachten & projecten     samenvatting                                                                                                                    
 
2012                 Genomineerd voor The Passion for  Freedom-awards P.O. Box of Allah, Londense  nominatie Passion for 

Freedomfestival in the Unit24 Gallery (near Tate Modern) 3 tm 10 November 2012 
 
2012                 The Ultimate Ashexperience Artperformances over een Job op de Ashoop 

 

2012                 Wilhelmus van Nassauwe,  over het toenemende wij/zijgevoel in de samenleving  

 

2011                 Afsluiting Postbus van Allah, Verse Vis Utrecht  

 

2011                Aidsremmers De rol van de penis in de samenleving over seksueel misbruik en de gevolgen daarvan. 

 

2011                 Jouw Orgaan Mijn Orgaan Een project over de orgaandonatie in Nederland, om een discussie over een ander 

stelsel op gang te brengen  Noorderstation Groningen 

 

2010 De postbus van Allah, een project over het samen kunnen en willen leven o.a. marrokaanse 
theemiddag bij galerie Storm om de plannen te presenteren  

 

2010                 Het Herstembureau , een project over de vluchtigheid van onze democratie 

 

2009 De hotline van God, God wordt telefonisch bereikbaar gemaakt . Hoe gaan mensen met dit nieuwe 
ritueel om, vooral als je het vergelijkt met oude gebruiken. De installatie over de veranderende  
cultuur rondom godsdienst in onze samenleving hing in het Noorderstation te Groningen 

 

2008                 De voedselbanken, in het kader van mijn project over armoede werden 100 stukken toast naar Donner, minister 

van Sociale Zaken gestuurd  om hem het eten van droog brood te laten ervaren. De toast werd vergezeld door 

tekeningen en spreuken over armoede 

 
2007              De voetwassing op de derde dinsdag van september museumplein Amsterdam . Dit project  gaat over                        

de kwetsbaarheid  van ons als mensen in de maatschappij  waarin wij nu leven. In 2008 zullen de 
voeten van de politici worden gewassen en mogen de voorbijgangers hun handen in onschuld wassen..   

 
2007              www.klaagzangen.nl 

Klaagzangen. Een project over klagen als tweede Nederlandse natuur en cultuur. Hierover verschijnen    
in 2008 filmpjes op you Tube 

       
2007              De verbranding van de brieven Postbus van God bij Paessens Moddergat zie ook www.briefaangod.nl  

diverse artperformances in een setting van kruisen met brieven op stille zaterdag. De brieven werden 
teruggegeven aan God of de natuurlijke krachten die ons leven be palen of bepalend kunnen zijn. 

    
2006                 Brief aan god. De postbus waar mensen een brief aan God naar toe kunnen sturen. Het briefgeheim   

tussen God en mens zal worden gerespecteerd. De brieven worden volgend jaar op het  Wad 
verbrandt waarna ze op zee worden uitgestrooid. Dit gebeurt  in een installatie van natuurlijke 
materialen refererend aan de elementen vuur, water en wind. 
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Publicaties       (samenvatting )                                                        
 
 

2011      Gezinsbode, DvhN, De Pers, Radio 1  ivm Wilhelmus van Nassauwe 

 

2011      Radio1, RTV Noord, NCRV,Jouw Orgaan Mijn Orgaan en De Pers, Volkskrant  ivm Postbus van Allah  

 

2010  RTL Nieuws en diverse andere media waaronder o.a. Telegraaf,Volkskrant, Trouw, Parool etc  

  en Radio 1 en vele andere radioshows ivm postbus van Allah 

    

2009  Gods Hotline . Diverse publicaties in dagbladen, zoals de Volkskrant en de Telegraaf, Trouw etc.. 

VRT, BBC, ABC News, CNN, New yorktimes, diverse tv- journaals over de hele wereld,  persbureaus Reuters, 

ANP, DPA. Vele radio-interviews o.a. met Ruud de Wild etc. etc.  

2008  RTL Nieuws en diverse andere media waaronder o.a. Telegraaf in kunstproject  Droog brood voor Donner 

  

2007  Brief aan God. Diverse publicaties in dagbladen, zoals de Volkskrant en de Telegraaf, Trouw eetc.. 

Ook in 2007 weer zón dertig radio-interviews gegeven aan allerlei stations van Radio 1 tot en met Radio Noord                                                           

toe Op 7 april TV reportages van de NCRV , TV Noord, TV Fryslan, SBS 6. 

Op de derde dinsdag van september AT 5, TV Noordholland, de NCRV, Radio 1, BNN etc. 

                          RTL nieuws, Radio 1.  2Vandaag, 9 mei 2006 en Henther en Twenther TV Noord 16 mei 2006       

2006  Brief aan God. Diverse publicaties in dagbladen, 29 april en 1 mei. 

  Telegraaf, Volkskrant, Parool etc. 39 radiointerviews waaronder die met Giel Beelen, Amsterdam FM, 

                          RTL nieuws, Radio 1.  2Vandaag, 9 mei 2006 en Henther en Twenther TV Noord 16 mei 2006       

2006   Noordhollands Dagblad  12 januari 2006: voorbeschouwing Loeking Goed 

 


