
Dit was het prille begin in 1983 met pen en inkt.
Een openklappend kaartje waarin aan de voorkant ruitjes zijn uitgesneden.



In 1984 kwam er naast pen en inkt ook rasterfolie aan te pas..
Wederom een openklappend kaartje met een uitgesneden venstertje.



In 1985 kwam er naast pen en inkt zelfs een goudstift bij.
Openklappend kaartje waarvan de voorkant schuin is afgesneden.



In 1986 werd er naast pen en inkt voor de voorkant een zilverstift gebruikt.
Openklappend kaartje in groen.



In 1987 weer een openklappend kaartje met op de binnenkant een klein envelopje
met daarin een kaartje met de afzenders. Lekker prutsen.



In 1988 het eerste aquarelletje.
Simpel, maar het moest door gebrek aan voldoende techniek 
wel 48 keer gemaakt worden.



In 1989 een eenvoudig aquarelletje.
Had er dat jaar denk ik niet zo’ n zin in.
Wel ongeveer zestig keer moeten maken.,



Opnieuw in 1990 een eenvoudig enkel kaartje in aquarel.
Nog een prijsje mee gewonnen op een berententoonstelling, 
die toen erg in waren. Zelf wist ik van niets, omdat mijn 
moeder zonder mijn medeweten het kaartje had ingestuurd.



In 1991 gebruik gemaakt van een foto van de houten berenfamilie, die door mij 
in opdracht van Intratuin voor de kersthoek was vervaardigd.
Openklappend kaartje met rechts onderin een uitsnede waardoor de wens 
zichtbaar wordt.



In 1992 weer een aquarelletje waarbij voor het eerst 
met de computer een tekst gezet kon worden. (Font: mistral)



In 1993 een min of meer abstract experiment.
Takjes en bladeren in de verf en er dan met een roller overheen.
De reacties waren zeer wisselend.



In 1994 was de beer los en werd de computer voor het hele kaartje 
ingezet. Mijn lol kon niet op, wat een weelde!



In 1995 was de kaart eveneens envelop.
Als je hem vouwde kon de punt rechts in een gleufje worden gestoken.
Achterop de blanco kant kwam het adres. 
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geluk
vrede
voorspoed
gezondheid
begrip
geduld
wijsheid
genegenheid
vriendschap
geborgenheid
spititualiteit

Spetterend begin van  2000

Heel fijne kerstdagen en een

 We wensen jullie

Voorkant Binnenkant

De kaartjes van 1996-1998 ben ik nog aan het zoeken.
In 1999 moest het iets speciaals worden. In de tuin de kerstboom met lichtjes 
gefotografeerd en bewerkt in Photoshop. Verder het kaartje grafisch ‘aangekleed .  

, ,



Een aantal jaren was het vuur er uit tot het eind 2004 weer opgloeide.
Een foto van de besneeuwde polder voor het huis werd bewerkt en gecompleteerd 
met een groep overtrekkende ganzen en een gedichtje van Aad Eerland.

henny en hans wensen jullie..... goede kerstdagen en een vredig en inspirerend nieuwjaar

De ganzen

In langzame linies vliegen de ganzen aan. 

Onophoudelijk geroep in linten van veren, 

zeker ingeprent in het stalen firmament. 

Straks vallen de lijnen paarsgewijs uiteen 

het witte landschap in.

Aad Eerland



Voor 2006 heb ik nog geen idee, maar wie weet wat zich binnenkort weer aandient.....

Het intensieve handwerk is ingehaald door de moderne techniek en daarmee is ook weer de moed 
gegeven het nog een aantal jaartjes zo vol te houden.

Met een glimlach kijk ik terug naar mijn gezwoeg door de jaren heen, met het ene jaar een beter 
resultaat dan het andere.
Achteraf gezien soms wat klungelig en de andere keer weer iets waar je nu nog tevreden over bent.
Maar dat is in het hele leven zo, nietwaar.... 

Hans


