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Op blogs en Pinterest vallen ze ons al een tijdje op: de shadowboxes. 

Vitrinekastjes die door creatieve types worden gevuld met dierbare spullen. 

Journalist Louël de Jong zocht uit waar deze trend vandaan

komt en vroeg de makers naar hun tips en tricks.

het nieuwe  
vitrinekastje

Het idee van de shadowbox, een klein vitrinekastje,  
is waarschijnlijk al eeuwenoud. Het begon in Latijns-
Amerika, waar er nog steeds heiligen in worden ver-
eerd. Daarna waaide het idee over naar Amerika, en 
nu ook naar ons. Logisch, want wat een leuke dingen 
kun je ermee – of beter: erin – doen. Al je spulletjes, 
van vindsels als gevonden steentjes, schelpjes en 
veertjes tot zelfgemaakte dingen, zien er meteen heel 
kunstig uit in zo’n klein kastje. En het fijne is: je kunt 
het heel simpel houden, maar ook zo ingewikkeld 
maken als je wilt. 

steentjes, veren en prenten
Ingewikkeld en kunstzinnig waren ze zeker, de shadow-
boxes van de Amerikaanse kunstenaar en verzamelaar 
Joseph Cornell (1903-1972). Hij was een echte pionier 
en werd zelfs beroemd met zijn artistieke vitrinekastjes 

en kijkdoosachtige constructies. ‘Met dingen die  
we kunnen zien, maakte Joseph Cornell vitrine- 
kast jes over dingen die we níet kunnen zien: ideeën,  
herinneringen, fantasieën en dromen’, is te lezen  
op Josephcornellbox.com. 
Behalve schilderijen en korte, surrealistische films  
liet hij prachtige shadowboxes na. Nu staan ze in  
beroemde musea overal ter wereld, waaronder The 
Peggy Guggenheim Collection in Venetië. Het moet 
een bijzondere man geweest zijn. Een soort tovenaar, 
een einzelgänger, die alledaagse voorwerpen verza-
melde en daar persoonlijke miniatuurwerelden van 
maakte. Zo’n beetje zijn hele leven woonde Joseph 
Cornell in een simpel houten huis in New York. Hij 
dwaalde eindeloos rond in de stad. Vaste bezoeker 
van curiosawinkeltjes, rommelmarkten en antiqua- 
riaten en altijd op zoek naar oude foto’s, fossielen,  

Illustrator Natascha Boel maakt heel mooie kijkkastjes. 
Kijk eens op Nataschaboel.nl.

C
ow

b
oy

s 
&

 C
us

ta
rd



126 _  _ 127do it yourself 

glazen potjes, tekeningen, souvenirtjes, landkaarten, 
prenten en rariteiten. Buiten vond hij blaadjes, veren, 
houtjes en steentjes, die hij een plek gaf in zijn magi-
sche universums. 
Wat de kunstenaar voor ons extra bijzonder maakt, is 
dat zijn ouders uit prominente, Nederlandse families 
kwamen, die zich lang geleden in New York vestigden. 
Zijn vader en moeder brachten hem liefde bij voor 
klassieke muziek, literatuur en ballet, maar het liefst 
struinde hij rond. Wel raakte hij gefascineerd door 
klassiek ballet, vandaar de vele ballerina’s die op-
duiken in zijn werk. Ook vogels en filmsterren waren 
favoriete onderwerpen. De dadaïsten inspireerden 
hem; zij verhieven het alledaagse tot kunst en dreven 
de spot met waarden en normen, als verzet tegen de 
traditionele opvattingen over kunst. Een collega die 
Cornell beïnvloedde, was dichter en kunstenaar Kurt 
Schwitters (1887-1948), en dan met name zijn doos-
constructies en collages.

venster naar andere wereld
Michele Chivers van Cowboys & Custard (Info-
cowboysandcustard.blogspot.nl) woont in Zuidwest-
Engeland en ontwerpt wenskaarten en shadowboxes. 
Als kind was ze altijd aan het knippen in stof, papier, 
lege flessen afwasmiddel... Elk materiaal waar ze iets 
mee kon maken. Of ze richtte miniatuurkamers in 
voor haar poppen. Na de kunstacademie leerde ze 
boekbinden en restaureren bij een antiquair. Hier 
ontstond haar liefde voor oude boeken. “In 2007  
begon ik shadowboxes te maken. Mijn beide ouders 
waren een paar jaar daarvoor overleden en er was 
een tijdlang niks uit mijn handen gekomen. Op de 

‘De doosjes hebben iets dromerigs 
en maken het verlangen in je los 

naar je kindertijd’

Zelf eentje maken?
kastjes zijn onder andere te koop via ebay.com en 
amazon.com. Of maak er zelf een van een bestaand 
kistje of kleine lade, en doe er eventueel een glas-
plaatje voor. Of neem een oud snoepblikje als basis, 
zoals lova Blåvarg.

tips van michele chivers
*  kies een onderwerp. Bijvoorbeeld een herinnering, 

verzameling, speciale gelegenheid of thema. 
* Zoek op je gemak al je materiaal uit. 
* houd het simpel: less is more.
*  neem de tijd om de spulletjes mooi neer te zetten 

voordat je ze vastzet.
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ochtend van 1 januari kreeg ik tijdens een lange  
wandeling het idee voor Cowboys & Custard. Het 
voelde echt als een eurekamoment. Mijn liefdes voor 
oude boeken, vintage en vormgeven kwamen samen.” 
Micheles shadowboxes zijn stuk voor stuk uniek. 
“Het begint met een thema, bijvoorbeeld circus, 
Kerstmis of hond. Daar zoek ik dan precies de goede 
items bij. Een heerlijk proces is dat, ik ben er uren  
of zelfs dagen mee bezig. Als ik alles heb, is het een 
kwestie van de items in het frame plaatsen, precies 
zo dat het goed voelt. Ik hou van de vormgeving van 
klassieke bordspellen zoals het Slang & Ladderspel, 
en van illustraties uit oude kinderboeken. Ik verzamel 
ook mooie knopen, bijzondere papiertjes – vooral 
‘eendagsvliegpapiertjes’ als snoepwikkels, kranten-
knipsels en pakpapier – antieke popjes, oude strip-
verhalen en nostalgisch speelgoed.” 
Een shadowbox is volgens Michele een venster naar 
een andere wereld. “Het is een manier om herinne-
ringen en dierbare spulletjes te bewaren. Niet in een 
boek of la, maar in het zicht. Ik verkoop ze in kleine 
galerieën hier in Engeland, en soms via Notonthe-
highstreet.com. Ik vind het ook leuk om een box in 
opdracht te maken. Als ik helemaal zelf zou mogen 
kiezen voor wie, zou ik er graag een maken voor  
kinderboekenschrijver Enid Blyton, al leeft ze niet 
meer. Haar kinderverhalen (o.a. De vijf en De dolle 
tweeling) zijn een inspiratie geweest voor mijn werk.”  

van altaartje naar kunst
In Latijns-Amerika hebben ze hun eigen kleurrijke, 
folkloristische shadowbox: de nicho. In deze religieuze 
3D-altaartjes worden (katholieke) heiligen vereerd en 

omringd door pailletten, glitters, plastic bloemen, 
kralen en andere kleine voorwerpen. ‘Spirituele 
snoepjes voor het oog’, noemt kunstenaar Johnny 
Salas uit Nieuw-Mexico ze. Maar hoe snoeperig en 
kitsch ook, de achterliggende gedachte is serieus.  
Hij begon met het maken van zijn nicho’s toen het  
ernaar uitzag dat hij kanker had – wat later gelukkig 
vals alarm bleek. Zijn oma nam hem mee naar de  
bedevaartsplaats Chimayo, in het noorden van 

‘het is een manier om herinneringen te bewaren.  
niet in een la, maar in het zicht’ 

Ikea heeft extra diepe wissellijstjes (4,5 cm) in de serie Ribba, die je heel goed  
als shadowbox kunt gebruiken. Verkrijgbaar met witte en zwarte lijst vanaf € 5,99
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Nieuw-Mexico, voor genezing. De kracht van die plek 
ontroerde hem zo dat hij shadowboxes ging maken 
met heiligen. Als kind al raadde zijn oma hem aan 
beelden van heiligen te versieren met glitter, om ze 
gunstig te stemmen.
Dale Ocasio uit Florida vormt samen met haar man 
Jeff het kunstenaarsduo Jeff & Dale Ocasio (Ocasio-
casa.com). Ze vonden de folkloristische, Mexicaanse 
kijkkastjes altijd al mooi. “Wij maken er onze eigen 
variant op. Mensen die voor het eerst onze studio 
binnenlopen en onze creaties en maskers zien, maken 
vaak de vergelijking met figuren uit de films van Tim 

Burton (o.a. Edward Scissorhands) en de boeken van 
Maurice Sendak (o.a. Max en de Maximonsters). Dat 
zien we als een compliment hoor, want we zijn groot 
fan van beide. Wij maken simpele en toch fantasie-
achtige wezens, een beetje buitenaards. Jeff maakt 
ze van afplaktape en ijzerdraad, ik beschilder ze.” 
Het begon allemaal toen het duo speelgoed maakte 
voor hun (inmiddels volwassen) kinderen, van voor-
werpen die ze in en om het huis vonden. Nog steeds 
is gerecycled materiaal de basis. “Onze kleine  
wezens en maskers krijgen soms een plek in een 
shadowbox. Driedimensionale kunst voor aan de 
muur, sculptured wall art, vinden we interessant om 
te maken. We wonen hier aan de Golf van Mexico 
met de mooiste schelpen binnen handbereik. Bij on-
ze dochter in New England, aan de Atlantische kust, 
vinden we vaak mooie stenen. Ook die gebruiken we, 
net als oude navigatiekaarten voor op zee. In ons  
eigen huis hebben we een shadowbox met een serie 
detailfoto’s van bloemen die ik zelf maakte. De foto’s 
plakte ik op papieren doosjes, want de diepte van 
zo’n box moet je wel gebruiken. De lijsten maakt  
Jeff van sloophout, oude kozijnen of bamboe die we 
zelf verbouwen. Hoewel shadowboxes in Amerika  
van  oorsprong gebruikt worden om onze militairen te 
 herdenken, zie je dat steeds meer kunstenaars 3D-
(multimedia)kunst voor aan de muur maken.” 

OOg vOOr detail
In een shadowbox worden de gewoonste gebruiks-
voorwerpen ineens kleine museumstukken. En dat  
is meteen het leuke van een shadowbox: je kunt het 
je eigen sfeer meegeven, van feeëriek tot vrolijk of 

‘De beste aanpak om een shadow-
box te maken, is de wereld te zien 

door de ogen van een kind’ 
 

Martha stewart

Lova Blåvarg

Natascha Boel
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nostalgisch. De zeventienjarige illustrator Lova 
Blåvarg (Lovablavarg.com) bedacht weer iets heel 
anders. De geboren Zweedse woont in New York en 
maakt aan de familiekeukentafel prachtige shadow-
boxes van oude snoepblikjes. In die blikjes stopt ze 
een bootje op de golven van fijn papier, opgebouwd 
uit meerdere lagen. Of een denkbeeldige stad in het 
schemerlicht. Lova: “Ik heb altijd graag collages ge-
maakt. Vroeger in Zweden ging ik naar antiekwin-
kels om oude boeken te kopen met anatomische  
tekeningen van dieren of bloemen. Mijn blikjes heb-
ben iets dromerigs en maken een verlangen in je  
los naar je kindertijd.”
En precies dat, oog voor detail, oog voor het kleine, 
oog voor het alledaagse, hebben al deze makers  
– van Joseph Cornell tot Lova Blåvarg – gemeen.  
‘De beste aanpak om een shadowbox te maken, is  
de wereld te zien door de ogen van een kind’, schrijft 
Martha Stewart op haar site. Laat je fantasie gaan  
en kijk met de verwondering van een kind, wil ook zij 
zeggen. Maak een kunstwerkje of geef je verzameling 
een mooie plek. Want je bezittingen, herinneringen 
en fantasieën zijn schaduwen van jezelf.  

De laatste Dienst
Ook in de militaire traditie bestaat de shadowbox al 
lang. Oorspronkelijk waren het eenvoudige doosjes 
waarin zeelieden hun memorabilia meenamen als ze 
voorgoed aan wal gingen. het bijgeloof was dat het 
ongeluk bracht als de schaduw van de zeeman de 
kade raakte vóórdat hij zelf voet aan wal zette. Door 
het meedragen van zijn bezittingen - metafoor voor 
zijn schaduw - zorgde hij ervoor dat hij eerder aan 
land was dan zijn schaduw. 
later maakten zeelieden en militairen shadowboxes 
om hun badges, medailles en andere herinneringen 
uit hun diensttijd in uit te stallen. in amerika is dat 
nog steeds het gebruik als een militair met pensioen 
gaat. Zo staan alle ‘trofeeën’ netjes bij elkaar en is 
een periode mooi afgesloten.

Joseph Cornell

Ocasiocasa

Natascha Boel


