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Seet van Hout, Black Iris, 2013,

acrylverf en borduurwerk op doek,

200 x 150 cm
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SEET  
VAN 
HOUT

BLOEMEN
ZUCHT
In haar atelier staan de overblijfselen

van tulpen. Als de takken van een

treurwilg hangen de steeltjes langs de

hals van de vaas, de bijna kleurloos

geworden kopjes rustend op het tafel-

blad. Seet van Hout (Nijmegen 1957)

houdt van bloemen, in alle stadia van

hun korte levens en in de vorm van

botanische prenten. In haar eigen

werk, met titels als ‘Blumenzucht’ en

‘Garden Divine’, vloeit de verf uit tot

kleurrijke bloemvormen.



Seet van Hout in 

haar borduurkamer
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groot en samenvoeg,’ vertelt Seet. ‘Ik vind het

bijzonder om die oude afbeeldingen te gebrui-

ken. Dan voel ik me verbonden met de kunste-

naars van eeuwen geleden.’

Berg beschilderd canvas

Ze behandelt het schilderdoek eerst met verf,

waarna ze het van het spieraam haalt en ach-

ter de naaimachine gaat zitten voor het bor-

duurwerk. Seet: ‘Het ziet er dan niet uit en ik

heb geen overzicht. Daarom kies ik het garen

zoals het in me opkomt. Als zo’n berg beschil-

derd en geborduurd canvas voor me ligt, denk

ik dat het nooit meer goedkomt. Maar als ik het

daarna opspan zie ik het weer.’ Dat de volg-

orde van werken uitmaakt, laat ze zien aan de

hand van twee doeken. Op het oudere schilde-

rij vormt het meegekleurde garen dammetjes

die de verf inkaderen. Op het meer recente

doek is de draad over de onbegrensde verf-

vlakken heen gestikt, waardoor het zijn kleur

heeft behouden.

Achter wordt voor

In de opslag is te zien hoe mooi ook de achter-

kanten van de schilderijen zijn. De normaliter

‘goede’ kant van het borduurwerk bevindt zich

aan die zijde. Aan de voorkant van het canvas

hoopt het garen zich her en der op en hangen

losse draden. Wat stugger gouddraad blijft ei-

genwijs naar voren staan. ‘Als je er langs loopt,

beweegt het garen met je mee,’ zegt Seet. Het

geeft de schilderijen iets tactiels; je wilt ze aan-

raken, met je handen langs de losse uiteinden

gaan en aan de draadjes pulken.

Werkplekken

Om al deze technieken te kunnen toepassen

heeft Seet beschikking over meerdere aan-

eengeschakelde atelierruimtes. De eerste

ruimte deelt ze met haar man, kunstenaar Uwe

Poth. In de ruimte ernaast is plek om schilde-

rijen even op zicht te hangen en slaan ze hun

werk op. Daarachter ligt de borduurkamer,

waar een enorme collectie garens in alle kleur-

schakeringen op Seet ligt te wachten. En dan

heeft ze nog een tijdelijke werkplek in de Hout-

werf in Nijmegen, waar ze met hulp van ande-

ren werkt aan een groot borduurproject. Het

resultaat is dit najaar te zien in Museum Het

Valkhof, aansluitend bij het gebedenboek in de

Maria van Gelre-tentoonstelling.

Bloemen en brein

Het geheugen staat in dit project centraal: ‘In

een boekje schrijf ik teksten op die over het ge-

heugen gaan, ik lees er alles over. Op repen

katoen worden die teksten in rood geborduurd

om straks een enorme installatie te vormen,’

vertelt Seet. ‘In feite is dat ook een oefening

van mijn eigen geheugen: ik lees, schrijf het op,

borduur het en lees het weer.’ Het geheugen

en het brein fascineren haar al jaren. Naast

bloemen doen de grillige vormen in Seets schil-

derijen ook vaak denken aan de doorsnede

van hersenen. ‘Het waren aanvankelijk twee

losse thema’s in mijn werk, waarvan ik dacht

dat ik geruisloos van het ene naar het andere

overging. Ze bleken echter iets met elkaar te

maken te hebben.’

Werk van Seet van Hout is van 9 juni t/m 16

september te zien in ‘99+1. Kunst van eigen

bodem’, de installatie ‘BACKUP’ van 13 oktober

2018 t/m 6 januari 2019, beide in Museum Het

Valkhof (Nijmegen). Van 6 juli t/m 2 september

exposeert ze met Reinoud van Vught in het

Flower Art Museum (Aalsmeer).

www.seetvanhout.com

Seet van Hout, Blumenzucht

(Retina), 2014, acrylverf 

op doek, 195 x 250 cm
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Hoewel ze een voorliefde voor deze thematiek

heeft, kwamen de bloemvormen onbedoeld in

haar werk. Seet: ‘Ik werk nat-in-nat. Ik breng

water aan op het doek en daar giet, druppel of

spuit ik verf in, die zich verspreidt. Zo ontstond

als vanzelf een keer een bloem, zoals ik hem

zelf nooit had kunnen schilderen. Daarna heb ik

dat doek opgeborgen. Ik vond het op dat mo-

ment niets, ik was toch geen realistisch schil-

der? Toch was dat het begin van de bloemen

in mijn werk.’

De weg van de verf

Door haar manier van werken heeft Seet de

gedragingen van het materiaal niet volledig in

eigen hand. Met penselen werkt ze niet; al

vloeiend en druipend zoekt de verf zijn eigen

weg. De reactie op de natte laag eronder levert

steeds weer verrassende vormen op. ‘Ik krijg

vaak cadeautjes van de verf.’ Het ontstane

combineert ze vervolgens met borduurwerk.

‘Ik gebruik delen van prenten van bloemen, van

bijvoorbeeld Maria Sybilla Merian, die ik uitver-


