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G
RIFFELEN



Wat zijn genen?  Wat zijn soorten?  Hoe zit het ook alweer met DNA? 
Wat ís leven eigenlijk…?

ANALYSE
DNA kopieert zichzelf en verspreidt zo haar genetische informatie. Alles wat 
leeft is erop gericht deze genetische informatie optimaal te verspreiden, ter 
meerder eer en glorie van de soort. De genetische variëteit nemen wij waar 
via een bonte verzameling aan verschijningsvormen, groeiwijzen, bladvormen, 
manieren om vrucht te dragen en manieren waarop het genetische materiaal 
wordt verspreid. Een fascinerend en tegelijkertijd complex verhaal wat uitnodigt 
tot filosofische overpeinzingen, maar daarmee is het nog geen kunst.

GENENBANK 
Staatsbosbeheer heeft in een grote diversiteit aan landschappen gezocht naar 
‘oerversies’ van vegetatie die typisch is voor onze klimaatzone. Dat is ondermeer 
nodig omdat in 2002 bleek dat minder dan 5% van onze natuur aangeplant is met 
autochtoon plantmateriaal, terwijl het juist deze soorten zijn die bij bijvoorbeeld 
bij klimaatverandering veel resistenter blijken te zijn. In de laatste eeuw bleken ze 
alleen niet bestand tegen de destructieve mens die veel soorten liet verdwijnen.
Het plantmateriaal uit de genenbank wordt nu op tal van plaatsen 
geherintroduceerd om de natuur robuuster en veerkrachtiger te maken. De 
aanplanting op de genenbank in Roggebotzand bij Dronten beslaat een gebied 
van 35 hectare.

OPDRACHT 
De positieve ervaringen van Staatsbosbeheer met het landschapskunstwerk 
de ‘Wassende Maan’ bracht de beheerder van de genenbank ertoe mij te 
vragen ook naar dit gebied te kijken. Aanvankelijk was de vraag naar een 
landschappelijke ingreep in het gebied zelf, de inrichting van de percelen of 
de rangschikking van de soorten, maar al gauw raakte ik gefascineerd door de 
diepere betekenis van het verhaal dat achter de genenbank schuil gaat. 

Pionier in de fotografie Karl Blossfeld bracht in 1928 een 
bundel uit met verstilde zwart-wit foto’s van groeivormen 
die hij ‘Urformen der Kunst’ noemde. Onbewust deed 
Blossfeld iets wat de natuur ook doet. Hij verspreidde de 
genetische informatie van plantvormen, groeiwijzen en 
verschijningsvormen. Wij zien zijn foto’s en herkennen de 
soorten. Dit kan de kracht zijn van (beeldende) kunst; een 
afbeelding wordt dé afbeelding, als icoon, als archetype.



GRIFFELEN
1) Griffelen (griffelde, gegriffeld);  1 inkrassen; 2 enten (oculeren)
2) Griffelen;     1 afbeelding maken (in hout, metaal of steen)
     2 enten, 3 graveren, griffen, 4 inkrassen

“Tekenen ligt aan de wortel van het denken. In een tekening ontkiemt een eerste 
gedachte. Gedachten kunnen indruk maken en overgaan van de een op de ander. 
Handschrift staat voor individualiteit. Door iemands handschrift te ‘lezen’ kom je 
heel dicht bij diens oorspronkelijke gedachte. Het handschrift van de een kan zich 
mengen met het handschrift van de ander”. 

NIEUW RITUEEL
Het publiek dat de Genenbank bezoekt wil ik actief betrekken bij de introductie 
van een nieuw ritueel; griffelen. Griffelen daagt uit tot het afstruinen van het 
bos, het bezoeken van de percelen en het ontdekken van de soorten; 
als speurtocht en als ontdekkingsreis.

Verspreid in het bos staan geheimzinnige zwarte stobbes met een reliëf op een 
steenachtig oppervlak. Het reliëf herbergt informatie die nauwelijks herkenbaar 
is. Pas als je er een vel papier op legt en het vlak met een krijtje griffelt geeft het 
object zijn geheim prijs in de vorm van een afbeelding van een blad, een bloem 
of een vrucht die hoort bij de soort die op dit perceel groeit. 
De wandelaar zoekt de objecten op de genenbank en ‘oogst’ de tekeningen . 
De oogst kan gebundeld (in een herbarium) en met trots getoond aan familie, 
buren, kennissen en passanten die op hun beurt nieuwsgierig en ‘hongerig’ 
worden. Het lokt hen ook naar het bos om te griffelen, te verzamelen en te 
bundelen. Ook zij oogsten en verspreiden de informatie enzovoorts….  

‘Kennis wekt betrokkenheid, 
betrokkenheid wekt compassie’



het membraan met betonvertrager

een stobbe met griffelsteen en het reliëf in detail

UITWERKING
Van (alle) soorten op de genenbank wordt de meest kenmerkende 
verschijningsvorm gekozen, dit kan een bloem, een vrucht of een blad 
zijn. Hiervan maak ik een grafische tekening die vervolgens naar Finland 
(graphicconcrete) wordt gemaild en daar op een membraan (met 
betonvertrager) wordt geprint. Met behulp van dit membraan en een speciale 
etstechniek wordt de afbeelding in Nederland als reliëf in een betonnen plaat 
aangebracht. Dit is de griffelsteen. De griffelsteen heeft exact de vorm van de 
stobbe waar hij op wordt gemonteerd. Door een vel papier op de griffelsteen 
te leggen en dit met een potlood of krijtje te bekrassen wordt de tekening 
zichtbaar. Dit is griffelen. 

Elke griffelaar maakt zijn of haar persoonlijke tekening. Tijdens het griffelen 
mengt het handschrift van de griffelaar zich met mijn handschrift.

zaaien / enten / informatie - verspreiden / kopiëren / tekenen / handschrift / 
vermeerderen / oogsten / informatie-verzamelen / bundelen



Paul de Kort
beeldend kunstenaar GRIFFELEN

1 veldesdoorn
2 zuurbes

3 gelderse roos

4 gewone vogelkers

5 winterlinde

6 duinroos
7 rode kamperfoelie

8 kruisbes
9  gele kornoelje

10 rode kornoelje

11 wilde appel

12 jeneverbes

13 mispel

14 aalbes

15 heggeroos

16 steeliep

17 es

18 zwarte bes
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  1 Acer Campestre   Veldesdoorn (Spaanse Aak)
  2 Berberis Vulgaris  Zuurbes
  3 Viburnum Opulus  Gelderse roos
  4 Prunus Padus  Gewone Vogelkers
  5 Tilia Cordata  Winterlinde
  6 Rosa Spinosissima  Duinroos
  7 Lonicera Xylosteum Rode Kamperfoelie
  8 Ribes Uva-crispa  Kruisbes
  9 Cornus Mas  Gele Kornoelje 
10 Cornus Sanguina  Rode Kornoelje 
11 Malus Sylvestre  Wilde Appel
12 Juniperus Communis Jeneverbes
13 Mespilus Germanica Mispel
14 Ribes Rubrum  Aalbes
15 Rosa Corymbifera  Heggeroos
16 Ulmus Laevis  Steeliep (Fladderiep)
17 Fraxinus Excelsior  Es
18 Ribes Nigrum  Zwarte Bes

1e FASE
De genenbank bestaat momenteel uit zo’n 75 soorten, maar voor deze eerste 
fase van het project Griffelen is een gebied gekozen waar 18 verschillende 
soorten zijn uitgezet. Vanaf de Roggebotsweg is een routing bedacht die het 
publiek door het gebied en langs de soorten leidt.  



ACER CAMPESTRE  Veldesdoorn (Spaanse Aak)
Ik ga op zoek naar de meest kenmerkende 
verschijningsvormen van de soorten. Hier 
twee studies naar de Veldesdoorn, het typisch 
handvormige blad en het zaad met vleugeltjes.



mispels en de uitwerking als tekening



de tekening in reliëf en een eerste griffelproef


