
 

 

Het draait om karton  
in Galerie DeBuut 
 
NIEUW-BEIJERLAND 
Zilversmid Nicole Verhoeff en beeldend kunstenaar Rien Olijslagers waren zaterdag in 
Gelerie DeBuut in Nieuw-Beijerland het stralend middelpunt tijdens de opening van hun 
gezamenlijke tentoonstelling KaArTon. 
 
Ton Erwich schetste in zijn openingswoord geamuseerd de metamorfose die zijn galerie had 
ondergaan. Muren en vloer zijn bekleed met karton. Het werk van de kunstenaars en het 
karton vormen als het ware één installatie. Erwich draaide ter illustratie ‘Het is van 
strokarton’ van drs. P. volgens wie alles in het leven draait om karton. 
 
Verhoeff en Olijslagers werken met eerlijke materialen, zoals zij dat noemen, zoals klei, hout,  
gevonden materialen en deze keer karton. Het thema van Nicole Verhoeff is verbindingen, 
netwerken, onderlinge verhoudingen en natuur. Dat van Olijslagers, een duurzaam 
kunstenaar, het isoleren en etaleren van de door hem gekozen elementen. 
 
Beide kunstenaars pleiten ervoor om minder weg te gooien en meer oog te hebben voor de 
mogelijkheden tot hergebruik van bijvoorbeeld karton dat je kunt beschilderen, beplakken en 
waarvan je objecten kunt maken. Olijslagers gebruikt karton veel bij zijn educatieve 
workshops omdat kinderen er gek op zijn. 
 
De naam van de tentoonstelling bevat een knipoog naar de naam van de galeriehouder, naar 
de kunst en naar het materiaal. ,,De manier waarop wij de tentoonstelling hebben ingericht 
heeft een veranderde beleving van de toeschouwer tot gevolg. Het geluid is gedempt, het 
decoratieve karton vervult extra functies als object, als display, als muurbekleding en als 
vloerbedekking. Eigenlijk is er sprake van een grote doos die de uitstraling heeft van een 
stoffige winkel waarin in geen maanden iemand is geweest.’’ 
 
Wie prachtige kunstwerken en sieraden wil zien, de zintuigen op een bijzondere manier wil 
prikkelen en als het ware een dialoog wil aangaan met de kunst in een enigszins 
vervreemdende omgeving kan in Galerie DeBuut terecht tot 22 april, op zaterdag van ’s 
morgens negen tot ’s middags vier en op afspraak. 


