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In haar sfeervolle Amsterdamse atelier, haar ‘mini-wereld’,

maakt Sacha Vink fantasiemeubels van oude kasten, tafels en laatjes. 

En ook bijzondere, levende mobiles van planten en lampen.

Het groene atelier van 
SACHA VINK

Inspiratie



 _ 111110 _ Spoil yourself

Verscholen achter in de werkplaats van 
Sacha Vink is een kamer die misschien 
het best valt te omschrijven met het Duitse 
woord Wunderkammer. Overal zijn bijzon-
dere dingen te zien: potten met pigment, 
flonkerende mineralen, weelderige hang-
planten die mobiles vormen, tekeningen, 
glazen stolpen, cactussen en oude ansicht -
kaarten. En alles badend in helder licht dat 
binnenstroomt via dakramen. In het midden 
staat een oude houten tafel waaraan Sacha 
haar fantasie de vrije loop laat om de unieke 
dingen die ze maakt te  bedenken. Een paar 
voorbeelden daarvan staan in deze toon-
kamer. Zoals een prachtige houten kast 
waarin een ovalen tafeltje met zwierige 
 poten deels verdwijnt. En de genoemde 
mobiles gemaakt van kronkelige takken, 
met daaraan planten en oude lampen. 

“Ik ben opgeleid als beeldhouwer aan de 
kunstacademie in Groningen en daarna  
de Rijksacademie in Amsterdam,” vertelt 
Sacha. “Wat ik nu doe met oude meubels 
en planten, voelt nog steeds als beeld-
houwen. Ik neem bijvoorbeeld een kast, 
kijk wat ik verder heb staan aan stoelen, 
tafels, vogelkooitjes en dan doemt er 
 vanzelf een idee op. Vervolgens zet ik er 
 rigoureus de zaag in – ook als het antiek is. 
Het begon toen ik net van de academie 
kwam, in de jaren tachtig. In die tijd zag ik 
voortdurend afgedankte meubels aan de 
stoeprand staan. Meubels die soms met 
liefde en vakmanschap waren gemaakt  
van prachtig hout. Mooi bewerkte stoelen, 
 Biedermeier-tafels met gedraaide poten, 
oude laatjes met fraai sluitwerk... Het be-
zorgde me een bloedend hart, zo zonde!  
Ik sleepte ze mee om ze een nieuw leven  
te geven. Inmiddels haal ik geen meubels 
meer van straat. Ik krijg ze nu; mensen 
 weten wat ik ermee doe. Het allerleukst 
vind ik het als iemand zijn kast wil laten 
ombouwen, om hem dan weer terug te 
plaatsen in huis. Ik vraag dan altijd naar 

het verhaal achter de 
kast. Soms is het een 
erfstuk waar mensen 
zich geen raad mee 
weten: ze vinden het 
lelijk, maar willen het 
ook niet  wegdoen.  
Ik maak er dan iets 
nieuws van dat in een 
huis van nu past. Ik 
probeer kleine werel-
den te creëren met 
die kasten. Om te 
 gebruiken, maar ook 
om je te laten weg-
dromen. Als een 
soort kijkdozen waarin 
je je mooiste spullen kunt zetten. Ik ben zelf 
dol op kijkdoosachtige objecten. In het Rijks-
museum kan ik zomaar een hele ochtend 
voor een van die oude poppenhuizen staan.”

STILTEMOMENT
“Elke dag ga ik naar het atelier, van negen 
tot zes. Alleen als mijn man Miguel er niet 
is, ga ik voor onze twee kinderen eerder 
naar huis, ook in Amsterdam. Ik kan er 
echt naar verlangen om hier te zijn. Voor 
mij is het belangrijk dat ik op een plek kan 
werken waar ik me helemaal senang voel 
en die me prikkelt. Daarom ben ik zo blij 
met deze kamer, waar ik me kan omringen 
met moois dat ik gevonden of gemaakt 
heb. Eigenlijk is deze ruimte ook zo’n soort 
mini-wereld. Ik verander wel steeds dingen, 
anders heb ik het gevoel dat ik stagneer. 
Nu moeten de kasten bijvoorbeeld weer 
eens vervangen worden. De plantenlampen 
mogen nog wel een tijdje blijven. Kijk, die 
planten groeien, ze veranderen steeds en 
ik moet ze verzorgen. Dat is best een werk, 
al die bakken eraf halen. Maar bezig zijn 
met de planten is een stiltemoment waar  
ik enorm van geniet. Dan vertroetel ik ze 
helemaal. Ik geef ze een badje, laat ze 
 uitlekken en hang ze weer terug. Ik wil 

1.   Sacha omringt zich graag met spullen die haar 
 fantasie prikkelen. 

2.  In de werkplaats staat een voorraad kasten, 
 klokken, tafels en stoelen klaar.

3.  De levensgrote reiger die Sacha samen met een 
bevriende kunstenaar tekende.

4.  Sprookjes op dvd van de door Sacha bewonder-
de knipkunstenaar Lotte Reiniger.

5. Hier zit Sacha het liefst in haar atelier.
6. Een van de levende mobiles die Sacha maakte.

DE NIEUWE HUISKAMERJUNGLE
De laatste tijd zie je weer steeds meer 
kamer planten. Niet saai op een rijtje op de 
vensterbank, maar op originele manieren: 
als groepjes hangplanten, onder stolpen, in 
mini-kasjes of in glazen bakken met alleen 
water. De huiskamerjungles van de jaren 
zeventig keren weer terug, maar dan net 
wat beheerster. Daar hoort ook een nieuw 
soort plantenwinkel bij, zoals Wildernis in 
Amsterdam (Wildernisamsterdam.nl) en 
Plantaardig in Middelburg (Plantaardig-
middelburg.nl). Maar ook bij Sissy-Boy 
 Homeland vind je mooie kamerplanten. 
Meer lezen? Onlangs verscheen het boek 
‘Het Plantenlab’ van Judith Baehner (Forte 
Uitgevers), die over planten blogt op  
Hetgroenlab.nl. Zie ook pagina 116 links-
onder in dit nummer.

‘Ik probeer kleine 
werelden te creëren 
met die kasten.  

Een soort kijkdozen 
waarin je je  mooiste 
spullen kunt zetten’
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graag zien hoe de planten gaan woekeren 
en het mos om de ijzeren mandjes heen 
groeit. De natuur, dat is mijn inspiratiebron, 
daar krijg ik nooit genoeg van. Planten, 
dieren, stenen, kleuren, vormen, alles. Je 
ziet het bijvoorbeeld ook aan het behang 
dat ik ontwerp, zoals hier op de muur, met 
die zaaddozen. Wat ik ook heel graag doe, 
is levensgrote tekeningen van vogels maken, 
zoals reigers en ooievaars. Dat doe ik samen 
met kunstenaar Marie Vink-Romein. Het is 
heel bijzonder: we hebben hetzelfde hand-
schrift en kunnen tegelijkertijd samen aan 
één tekening werken. We gebruiken opge-
zette vogels als model. Die zijn alleen lastig 
te vinden, dus wie er een te leen heeft...”

DE GROTE EN DE KLEINE KICK
“Behalve met Marie werk ik soms samen 
met mensen van Ambachtelijke bedrijven 
in de Amsterdamse Pijp, waar ik lid van 
ben. Maar het liefst ben ik helemaal alleen 
bezig in mijn atelier. Van eenzaamheid heb 
ik nooit last, integendeel, ik heb er behoef-
te aan. Op dagen dat ik lekker aan het 
 zagen, timmeren en schaven ben, voel ik 
me net een bouwvakker. Het is heerlijk 
werk, maar wel pittig, want ik moet vaak 
zware dingen tillen als ik een kast in elkaar 
zet. Ik train heel bewust in de sportschool, 
omdat ik dit nog lang wil blijven doen. 
Als ik niet aan het bouwen ben, maar iets 
nieuws bedenk, wil ik het stil hebben. Dan 
doe ik geen radio aan of niks. Dan hoor je 
alleen mij in mezelf praten: ‘Hm, ja oké, en 

wat zou jij dan doen? Nou ik zou zus of 
zo...’ Als ik het dan opeens in de smiezen 
heb en voor me zie hoe een kast of mobile 
moet worden, dan voelt dat als verliefd-
heid. Voor die kick sta ik hier elke dag om 
negen uur. Er is de overweldigende kick, 
die me helemaal gelukzalig maakt, en er  
is het kleine kickje, dat me laat giechelen. 
Maar welke ik ook beleef: het zorgt ervoor 
dat ik vrolijk naar huis ga – en dat is negen 
van de tien keer het geval.
De werkplek die ik hier heb, komt aardig in 
de buurt van mijn ideale atelier; ik zou hier 
zelfs kunnen wonen. Zeker voor Amsterdam 
is het hier perfect. Ik zit aan de achterkant 
van een gebouw, in de binnentuinen. Het  
is muisstil, er zijn geen ramen met uitzicht, 
alleen dakramen. Ik vind het helemaal niet 
erg dat ik niet naar buiten kan kijken. Dat 
zou maar afleiden, ik wil echt in mijn eigen 
cocon zitten. Dit is mijn torenkamer, maar 
dan in een achtertuin op de begane grond. 
Mijn geheime plekje waar de bonbonnetjes 
gemaakt worden. 
Toch: mijn ultieme atelier… dat zou een 
 hoge schuur zijn waar zwaluwen in en uit 
vliegen. Op het platteland dus. Ja, ik zou 
best de stad uit willen. Sinds kort hebben 
we een huisje in een klein gehucht in 
Frankrijk op vier uur rijden, waar we vaak 
naartoe gaan. Voorlopig is het genoeg  
om daar te kunnen ontsnappen aan de 
stad en dichter bij de natuur te zijn. Maar 
wie weet gaan we er ooit wel wonen. Aan 
mij zal het niet liggen.”  ●

'Op dagen dat ik lekker aan het zagen, 
timmeren en schaven ben, 

voel ik me net een bouwvakker'
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1.  Behalve meubels combineert Sacha ook porse-
lein tot nieuwe objecten.

2.  De natuur is een belangrijke bron van inspiratie 
én van rust voor Sacha.

3.  De verbouwde kasten zijn een soort kijkdozen. 
Deze ook heel letterlijk, want hij is gemaakt voor 
een popband om films in te projecteren op het 
 podium.
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