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De ‘schimmelkunst’ van kunstenares Lizan Freijsen laat mensen zelden onberoerd, merkt ze zelf.

ik zo realistisch mogelijk–, maar
de toeschouwer gaat er hopelijk
tegelijkertijd de schoonheid van
inzien.”

Smetteloos
Haar idee om schimmelplekken
tot kunst te verheffen, deed ze
op in haar tuinhuisje. „Dat stond
in een volkstuintje dat ik had ge
huurd.” Het kwam er niet direct
van om de lekkage daar te verhel
pen. Hierdoor zag de kunstenares
de vlek telkens groeien. „Maar ik
begon hem ook mooi te vinden,
zag er een zichzelf ontwikkelend
schilderij in. Als een soort objet
trouvé (een alledaags voorwerp
dat als kunst wordt bestempeld,
DdB).”
Vochtplekken roepen vaak zelfs

nostalgische gevoelens op, weet
Freijsen. Of reflecties op het leven.
„Ik heb klanten die mij vragen
om in hun gloednieuwe huis een
‘lekkage op bestelling’ aan te
brengen: een collage van behang.
Het helpt hen om zich welkom en
vertrouwd te voelen in een smet
teloze omgeving. Want imper
fectie hoort bij dit leven.”
Sommige mensen bij wie ze

bestaande vochtplekken foto
grafeerde, waren er zelfs een
relatie mee aangegaan. „Terwijl
anderen mopperden dat plekken

na het overschilderen telkens
weer door de latexlaag tevoor
schijn kwamen, zeiden deze
mensen juist: „Deze vlek laat ik
niet weghalen.” Hij voelde voor
hen vertrouwd aan.”

Parasieten
Uiteindelijk bleef het niet bij
behang. Na haar experimen
ten hiermee ging Freijsen zo’n
vijf jaar geleden op zoek naar
duurzamere ‘vertalingen’ van
schimmelplekken. „Ik kwam uit
op een textiele techniek: tuften,
ook wel bekend als smyrna. Lusjes

woldraad door een raster; vaak
gebruiken mensen deze techniek
voor kussens.”
Freijsen ging er wand en vloer

tapijten mee maken. „Hiervoor
heb je een tuftpistool nodig,
waarmee je de wol door het
stramien schiet. Dan krijg je
een veel steviger product dan
wanneer je de wol handmatig

insteekt. Zodoende kunnen mijn
tapijten honderden jaren mee
gaan.” Bovendien kan ze met een
tuftpistool hoogteverschillen in
haar tapijten aanbrengen, om het
verloop van de vlekken op een
realistische manier te kunnen
vertalen. „Dit krijg je met de hand
niet voor elkaar.”
Vanuit een hoek van haar

atelier sleept Freijsen een lang
werpig pakket tevoorschijn. Een
wandkleed, zorgvuldig in bub
beltjesplastic gewikkeld. Tegen
de motten. Ze peutert het uit
zijn verpakking en rolt het uit.

„Dit is het mooiste tapijt wat ik
tot nu toe gemaakt heb, vind ik
zelf. Ik heb het ”Koningskleed”
genoemd.”
Het harige vlekkenpalet op de

glimmende tegelvloer is kurk
droog en van schapenwol. Maar
wie het aan de wand ziet hangen,
zo van het plafond aflopend, moet
even met de ogen knipperen. Haar

kunstwerken zijn feitelijk para
sieten, stelt Freijsen. „Ze hebben
architectuur nodig om tot hun
recht te kunnen komen.” Ander
werk geeft echter juist rond een
raam, in een hoek of (als een
virus) vanuit een ventilatierooster
effect.
Een geslaagd voorbeeld vindt

de geboren Zwijndrechtse haar
werk in Museum Gouda. De titel
”Justice for all” had te maken met
de weegschaal van Vrouwe Jus
titia, waarachter Freijsens werk
zich over de muur uitspreidde.
„Het vormde een waarschuwing
tegen de aantasting van het recht.
Helaas heeft het er maar twee jaar
gehangen: de nieuwe directeur
wilde geen hedendaagse kunst in
zijn museum.”

Parasieten
Hoewel ze sinds een jaar ook
zelf met tuften begonnen is, laat
Freijsen haar tapijten grotendeels
in TextielMuseum in Tilburg
vervaardigen. „Dat museum heeft
een eigen tufterij, waar ervaren
mensen zitten. Zij denken mee,
proberen dingen zoals hoogte
verschillen en kleurovergangen
voor mij uit, en maken vervolgens
op mijn aanwijzingen het ta
pijt.” Dat laatste is overigens een
tijdrovende klus. Zeker wat het

zojuist ontrolde, complexe ”Ko
ningskleed” betrof. „Ze zijn hier
vijf maanden mee bezig geweest,
twintig uur per week.”
Vandaar het prijskaartje van

zo’n 10.000 euro dat eraan hangt.
„Veel te duur voor de gemiddelde
consument, daarom heb ik het
hier al vijf jaar liggen.” Maar de
kunstenares heeft er al veel aan
dacht mee getrokken op tentoon
stellingen en met fotomateriaal.
Pas nog hing het, als voorlopig
hoogtepunt voor Freijsen, op de
“Wanted Design”beurs in New
York.
Haar klanten heeft de kunste

nares niet alleen in de rijke
bovenlaag. „Ik heb ook klanten
die op afbetaling bij me kopen.
Een vrouw vertelde me pas dat
ze al jaren spaart om iets van mij
te kunnen aanschaffen. Dat vind
ik natuurlijk bijzonder.” Freij
sens werk boeit doordat het een
verhaal heeft, vermoedt ze. „Het
gaat over dat wat we doorgaans
niet zien. En over het omarmen
van lelijkheid.”
Over het werk van Lizan Freijsen

komt dit najaar het boek ”De blin
de vlek” uit. Het werk (uitgeverij
Jap Sam Books) bevat Freijsens
onderzoek van de afgelopen tien
jaar en alle werken die hieruit
zijn voortgekomen.

Sommige vlekken laten men-
sen niet weghalen. Ze voelen 
voor hen vertrouwd aan


