


BOYS DON'T CRY

Dat is tenminste het beeld dat bestaat. Deze tentoonstelling wil het 

tegendeel beweren, en laat zien wat er gebeurt als we dat idee loslaten.

'Boys don't Cry' is een tentoonstelling over de kwetsbaarheid van de 

man, over verdriet en lijden in werk van mannelijke kunstenaars. 

Minder macho energie, meer twijfel, misschien meer vragen dan kant 

en klare antwoorden. Een spectrum aan emoties wordt behandeld door 

middel van persoonlijke teksten bij werk van zestien beeldend 

kunstenaars: Schaamte, Melancholie, Rouw, Verlies, maar ook 

Verliefdheid en Hoop.

Deze teksten in de de tentoonstelling zijn een oproep tot een open 

dialoog over kunst. Juist de teksten laten zien dat zelfs het lastigste 

kunstwerk heel persoonlijk kan zijn en je er een eigen betekenis aan 

kan geven.

Petra Boonstra



GAVIN TURK

Ik heb het nooit zo goed begrepen, waarom Adam en Eva, de 
eerste man en vrouw, altijd werden afgebeeld met een navel. Het 
veronderstelt toch dat zij net als wij ook ooit gewoon geboren zijn.
Tegen de uitdrukkelijke wens van God in aten ze van de Boom 
van Kennis van Goed en Kwaad, en daar begon waarschijnlijk de 
ellende. God trok z’n handen van ze af, ze werden verbannen uit 
het Paradijs en waren vanaf dat moment gewone stervelingen, net 
als jij en ik.

Mensen die zich schamen voor hun lichaam en hun lijden, zich 
gelukkig tonen zonder het ook echt te zijn. De onschuld is 
voorgoed verloren met de geboorte van de vrije wil, of zo je wilt de 
nieuwsgierige ongehoorzaamheid.

Dus jullie worden bedankt, vooral jij Eva, want jij begon en haalde 
Adam over. Bedankt voor alle pijn, onzekerheid, depressies en niet 
te vergeten het liefdesverdriet en de verlatingsangst.

Bedankt voor de pijn en de vaste veronderstelling dat we iedere 
tegenslag in het leven aan onszelf te danken hebben, alles wat 
misgaat in het leven is immers onze eigen schuld.

Zelfs mijn shampoo ruikt naar appeltjes, een subtiele hint aan het 
begin van iedere dag dat ik van God niet veel meer te verwachten 
heb, dat is voorgoed verpest. We zijn zelf verantwoordelijk voor 
ons leven, ons geluk, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Dus moeten we het zelf maar weten want we hebben het er zelf 
naar gemaakt. De navelstreng met Dom Geluk is doorgeknipt en 
die groeit ook nooit meer aan.



gebouwd door kinderen, en ook niet voor de lol.

FRANK KOOLEN
We hadden als uitvinders een ruimteschip gebouwd. De latten waren vleugels, een met 
Velpon opgeplakte koffieboon was de knop van de schietstoel, een stok met daarop een krent 
de pook voor Supersnel.

We gingen met de snelheid van het licht maar meestal nog veel sneller, langs planeten die 
nog helemaal niet bestonden en dan ook maar even langs de supermarkt, want we waren er nu toch.

Zelfgebouwde luchtkastelen, altijd in een vlucht vooruit.

Het vlot van Frank Koolen kun je op verschillende manieren lezen. Het is bedoeld om je over 
water van de ene naar de andere plek te begeven, maar daarna kunnen betekenissen alle 
kanten op, net als de stuurloosheid ervan op open water, althans zo stel ik me dat voor.

Afhankelijk van de wind en de getijden drijft het naar een andere oever, een extreme slow 
motion versie van mijn kinderfantasie.

We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die over water steeds moeilijker een nieuwe 
haven vinden, hun recht op een gelukkig leven steeds vaker ingezet als wisselgeld in politiek gedoe.

Misschien is het ook niet zo letterlijk, gaat het meer over het drijven op de zee en maar kijken
 waar je uitkomt. 

Ergens is het toch hetzelfde, je stapt op dit vlot omdat je ergens anders wilt belanden.

Hoop is de gemene deler hier misschien. Hoop op een beter leven of gewoon op een leuke 
vakantie. In alle gevallen lonkt de vrijheid en de verte, onbekende oevers, waar nieuwe levens 
wachten.

Het drijven op de baren, min of meer overgeleverd aan de elementen, heeft aan beide kanten 
van het spectrum een onvergelijkbare aantrekkingskracht. 

De ene kant biedt avontuur en verhalen om mee naar huis te nemen, de andere puur lijfsbehoud, 
met achterlating van alles wat je lief is.

Waar hutten bouwen in je jeugd nog spelen was, en het maken van een vliegtuig of een vlot 
een zomerse woensdagmiddag vulde, vullen ze nu de kranten, maar dan niet gebouwd door 
kinderen, en ook niet voor de lol.



JÜRGEN DRESCHER

Het beeld veronderstelt een naakte man, hier waarschijnlijk net uit beeld gestapt. Een stapel 
kleding op de grond, hij is misschien wel net naar bed gegaan.

Waar hij ook naartoe is, het is een plek waar hij ze nu niet nodig heeft. Het zal er warm zijn, hij zal 
zich veilig voelen in zijn naaktheid, geen codes nodig hebben die kleding aan de wereld duidelijk 
moet maken hoe we gelezen willen worden. 

De juiste broek, het goede overhemd om duidelijk te maken dat je de omgeving snapt, zodat dat 
maar uit de weg is, en je sneller tot de kern van het gesprek kunt komen. Of een t-shirt en een 
spijkerbroek, een weekendviering van de vrijheid die maandag weer voorbij is.
Maar nu dus even niet, nu is dat blijkbaar niet zo nodig.

Hij is misschien met iemand die de codes al doorzien heeft, voor wie dat helemaal niet nodig is. 
Die hem gezegd heeft dat hij gewoon zichzelf mag zijn, en dat dat eigenlijk al heel wat is.
Die in hem het kind ziet wat hij ooit was, die hem ziet voor wie hij nu is, maar ook al de oude man 
voorziet die hij gaat worden, met een huid als een appeltje dat te lang op de fruitschaal heeft 
gelegen, maar die desondanks of juist daarom altijd bij hem zal blijven, iemand die hem ziet.

Hij kan ook alleen naar bed zijn, of even douchen, of even snel naar zijn geheime liefde. Er zijn wel 
honderd scenarios te bedenken bij dit beeld. Maar ik kies toch voor het eerste, een werk uitgevoerd 
in koud metaal wekt blijkbaar de romanticus in mij.

Daarmee raakt het werk voor mij aan iets kwetsbaars, wat wij ook niet te zien krijgen. Die omweg 
vind ik mooi, je laat iets zien omdat je iets anders niet kunt benoemen. Een nonchalant 
uitgetrokken stapel kleding dus, afgegoten in aluminium.

Aluminium is een licht metaal, maar het is behoorlijk sterk. Een nadeel is wel dat het nooit 
meebuigt, maar bij voldoende kracht doormidden breekt. Hoe kwetsbaar wil je ‘t hebben.



KOES STAASSEN
We vingen kikkervisjes in de sloot, lieveheersbeestjes in een jampot met gras, gaten in het deksel. 
De zomervakantie duurde zes weken, maar het voelde als een eeuwigheid.

Een jaar of twaalf moet ik geweest zijn, toen ik kennismaakte met de mannelijke onderlinge 
lichamelijkheid. Ik was natuurlijk best nog jong, maar ik wilde het allemaal wel weten, 
bijna op het hebberige af.

Het hoge zomergras kon je tussen je twee duimen nemen, en als je er dan flink in blies klonk er 
een soort van hoge trompettertoon. 

In mijn herinnering was de zon nogal volhardend, en scheen tot op het allerlaatst, en de nachten 
waren koortsig, op de grens tussen het kinderland en de lonkende pubertijd was ik 
uitgesproken ongeduldig.

Er gebeurt iets nieuws als je ontdekt dat je lichaam iets voor anderen betekent, het wordt ineens 
iets wat je in kunt zetten, een soort nieuw wapen, bij gebrek aan een beter woord. 

Je taal wordt rijker, je krijgt er ineens eens een heel arsenaal aan non-verbale zinnen bij in een taal 
die je net hebt leren spreken. 

Je koestert onuitgesproken woorden waarvan je merkt dat ze een toon aanslaan. 
Een soort onzichtbaar woordenboek of naslagwerk waarvan je zelf nog niet de hele inhoud kent. 

Het stof van de zandweg snijdt in m’n ogen, mijn fiets zit helemaal onder. Het is nog een half uur 
voordat we ongeveer gaan eten, dus ik zeg dat we nu wel terug moeten gaan, anders komen we te laat. 
Ik hoor de krekels al, en de klamme avond begint alweer te vallen.

Kwetsbaar, geil en machteloos zijn ergens allemaal hetzelfde woord, ze geven allemaal een 
onderwerping aan gevoelens aan die je in het beste geval opzoekt, en anders uit de weg gaat. 

Ik zocht ze op, want ik was verschrikkelijk nieuwsgierig. Ik heb daarin nooit spijt gekend.
Er was een jongen op de camping die ik helemaal zag zitten. Ik kende de taal inmiddels voldoende 
om hem erin aan te spreken, maar hij sprak die taal dus helemaal niet, had geen idee waar ik het over had.

In de beek heb ik een fles cola gelegd om koel te houden. Daarnaast in het gras, onder een grote steen 
een pakje Marlboro.

De zomer is nog maar net begonnen.



TONY MATELLI
We hebben het misschien allemaal wel eens een dag, maar sommige mensen hebben er 
langer last van, soms zelfs hun hele leven lang. Het gevoel dat ze te gewoon zijn, te 
weinig verschil maken in de wereld.

Het werk van Tony Mattelli is een Paardenbloem, een gewonere plant bestaat er denk ik 
niet. Als je dit werk buiten neer zou zetten dan zou je het waarschijnlijk niet eens zien, 
je zou er gewoonweg aan voorbij lopen.

Toch is de Paardenbloem ook onderdeel van het geheel en daarmee dus bijzonder. Er is 
geen enkele andere plant die beter is in het Paardenbloem zijn, ze is daarin kampioen.
Geisoleerd van de buitenwereld zien we haar opnieuw, en dan is ze eigenlijk weer 
prachtig, zoals we dat allemaal zijn, al denken we soms van niet.

Ieder oordeel is relatief en verhoudt zich tot de wereld er omheen, misschien wel een 
prima argument dus tegen oordelen. Maar ja, doe dat maar eens, en dan hoor ik later 
graag van je hoe je dat gelukt is.

Ja, andere mensen zijn misschien meer getalenteerd, succesvoller, rijker, of gelukkiger 
in het leven, maar het feit dat we allemaal bestaan maakt van ons eigenlijk vanaf het 
begin van ons leven op onze eigen manier al winnaars. Dat pakt niemand ons meer af, 
de hoofdprijs is het leven zelf, ook al voelt het bij tijd en wijle misschien niet zo.

Het gaat ook allemaal weer vanzelf voorbij, het is sowieso maar tijdelijk, maar tot die 
tijd ben je er toch maar mooi, ben je onderdeel van alles, op welke bescheiden manier 
dan ook.

Het enige wat ons te doen staat in het leven is wereldkampioen worden in onszelf zijn. 
Als dat ons lukt is onze taak volbracht.





De vrouw die ik zestien jaar mijn schoonmoeder heb genoemd is inmiddels alweer een paar jaar 
overleden. Ik heb van haar gehouden zoals ik van mijn eigen moeder houd, en vandaag zou haar 
verjaardag zijn.

Pianospelen kon ze ook heel mooi, maar haar grootste passie was het tekenen. Ze had een grote doos 
pastelkrijt waarmee ze de mooiste bloemen op papier kon laten groeien, schijnbaar uit het niets. Ze 
vond zelf dat dat eigenlijk wel meeviel, maar wij helemaal niet, dus was dat.

Ze genoot intens van de natuur en deelde dat op die manier. Ze bepaalde haar plaats tussen al die 
mooie dingen door ze te tekenen met pastelkrijt, een prachtig standpunt wat mij betreft.

Veel is haar afgenomen in het laatste jaar, maar haar geest en handen bleven tot het allerlaatst intact. 
Die heeft ze denk ik meegenomen en die gebruikt ze nog bijna dagelijks om tekeningen achter te laten 
voor iedereen ze kan zien. 

Ik denk dus soms dat ik dat kan.

Als ik in de stad loop en ik zie de lucht met de trails die de vliegtuigen achterlaten denk ik: Ach kijk, 
Ma is weer met de krijtjes aan het spelen, ze heeft het naar haar zin. 

Of een dramatisch kleurverloop zo vlak tegen de avond, als iedereen de dag weer langzaam inlevert 
met de nacht als statiegeld.

Ziet er goed uit Ma, gaat goed.

En ik probeer te zien wat ze aan het schetsen is. Is het een Ranonkel? een Lelie, een Beuk?

Ik kom er nooit uit, want op het moment dat de schets duidelijk lijkt te worden is ze alweer 
verdwenen, en is ook zij ineens weer weg. terug naar de plek die nu de hare is.

Ik mis haar niet meer iedere dag, maar wel behoorlijk vaak. Als we ergens iets van vonden dan keek ze 
me heel even aan, tilde haar wenkbrauw een milimeter op, en dan wisten we allebei dat het zo was. 
Een stil begrip van de situatie, een halve seconde, zelden langer.

Ik hield van haar stoute humor en zij van die van mij. We deelden kleine foute observaties, alleen 
bedoeld om onze liefde voor iedereen in de situatie te duiden, temidden van ons aller onvermogen.

Ik hield van haar kunst en zij van die van mij, dus af en toe krijg ik stiekem een proeve van haar 
vooruitgang daar boven te zien, als ze met de krijtjes bezig is en mij laat weten dat ze er nog altijd is, 
en dat het steeds beter gaat met tekenen.

Gaat goed Ma, ziet er goed uit.

OLPHAERT DEN OTTER



SANDS MURRAY-WASSINK
Na een winterweekend in Duitsland met het gezin, waar we min of meer uit verveling gezamenlijk of om de 
beurt een grote puzzel legden die we vonden in een kast bedacht ik me dat dat misschien een leuke hobby 
voor mij was.

Hobby’s zijn nooit echt mijn ding geweest, ik neem alles veel te serieus. Maar goed, ik dus naar Bart Smit, 
waar ik een grote puzzel kocht van een antieke landkaart van de wereld (ambities verloochenen zich nooit).
De oudere medewerkster aan de kassa werkte op die dag een meisje in. Het meisje vroeg: ‘Is het een kado?’, 
waarop de vrouw, zonder mijn antwoord af te wachten zei: ‘Nee, dit is voor meneer zelf.’ Heerlijk als 
mensen zulke mensenkennis hebben.

Onze wereld is een grote puzzel. Alle stukjes passen en hebben allemaal hun plek. Je kunt daar eigenlijk 
niets uit weghalen zonder dat het geheel veranderd wordt. Maar het blijven natuurlijk altijd losse stukjes, 
het kan ook allemaal op ieder willekeurig moment weer helemaal uit elkaar.

Die puzzel is dus geen vaststaand gegeven, integendeel. Ze verandert constant, blijft zelden lang stabiel. 
Mensen gaan dood, vriendschappen verwateren, liefdesrelaties drogen op. Dus dan gaan we allemaal weer 
op zoek naar andere stukjes om de lege plekken in de puzzel op te vullen, in die berg van stukjes die op tafel 
ligt.
Het eerste telefoongesprek tussen Sands Murray en Robin Wassink vond plaats in 1996. Robin nam het 
gesprek stiekem op, Sands benoemde het daarna tot kunstwerk: "My First Phone Conversation With My 
Boyfriend November 1996".

Je hoort een aftasten van de mogelijkheden en grenzen. Beiden zijn schoorvoetende puzzelstukjes die kijken 
of ze passen, allebei in hun eigen vorm en toon. Aan de ene kant bescheiden, zenuwachtig, soms verlegen 
lijkt het wel, aan de andere kant op een overtuigende manier allebei de ander laten weten dat ze toch echt 
wel heel erg de moeite zijn.

Er zal hier en daar in de loop van tijd best wat geschuurd zijn aan de randjes om het uiteindelijk allemaal 
echt passend te krijgen, maar dat dat grotendeels gelukt is blijkt uit het feit dat ze uiteindelijk zijn getrouwd 
en nu al 23 jaar een stel zijn, waarbij Sands en Robin ook elkaars achternaam geadopteerd hebben, een 
ultieme vorm van binnenrijm in identiteit.

Die hobby heeft niet lang geduurd, ik heb zelfs die ene puzzel nooit afgemaakt. Wat ik wel geleerd heb is 
dat als twee stukjes passen je daar vooral vanaf moet blijven. Wat op elkaar aansluit laat je verder gewoon 
met rust. 

We zijn losse puzzelstukjes die heel soms precies passen, maar voorzichtig, want het kan allemaal ook weer 
uit elkaar, het blijft een los verband. Voordat een ander stukje opnieuw precies past moet je vaak weer heel 
lang zoeken, en dat blijkt dus niet mijn hobby.



LUCASSEN

Zo ongeveer het langstlopende quizprogramma in de Verenigde Staten is ‘Jeopardy’, het is 
enorm populair. De opzet verschilt van andere quizshows: de deelnemer krijgt het antwoord te 
zien en moet de vraag stellen die erbij hoort.

Misschien werkt ons leven op een vergelijkbare manier. Als ik als mens het juiste antwoord 
ben, wat is daarmee de vraag? Op welke vraag ben ik het goede antwoord?

We zijn samengesteld uit onderdelen die we voor het grootste deel niet zelf hebben gekozen. 
De handige handjes van je vader, de aanleg voor depressie van je moeders kant, de 
talenknobbel van een verre Tante.

Tel daar bijvoorbeeld een stugge Twentse inborst bij op en een onverklaarbare voorliefde voor 
de Italiaanse keuken. Dan heb je misschien een aantal antwoorden goed.

Ik blijf dan altijd zitten met hele stukken leegte, van die vragen en antwoorden die allemaal op 
elkaar lijken zonder enig aanknopingspunt. Dan schuif ik het vraagstuk maar weer terzijde, 
want op die manier is er geen lol meer aan.

Het is de hamvraag in ons eigen leven: wie ben ik, en hoe is dat zo gekomen? We gaan dan 
sleutelen aan het antwoord, want daar zal wel van alles aan mankeren. 

Zelfkritiek is snel gegeven, want je hebt jezelf altijd bij de hand, alles wat het meest dichtbij is 
krijgt altijd de eerste klappen.

We moeten vrolijker worden, meegaander, intelligenter, noem maar op. We passen het 
antwoord aan omdat de juiste vraag ons maar niet te binnen wil schieten.

De bel gaat weer ten teken van een nieuwe ronde met weer opnieuw dezelfde vraag: op welke 
vraag ben ik het juiste antwoord?

Het is het subtiele drama van het stellen van de verkeerde vraag, waardoor zo’n quiz ons hele 
leven voortduurt.

De werken van Lucassen lijken op een omgekeerde rebus. Ze beantwoorden misschien een 
vraag, maar stellen ook weer nieuwe.

Door de samenkomst van de snelste spermacel en een vruchtbaar eitje vormen we vanaf het 
eerste begin al een winnende combinatie. We hebben allemaal allang de hoofdprijs gewonnen, 
namelijk het leven zelf. 

Na het winnen van de hoofdprijs gaan we door naar de volgende ronde. Er staat nogal wat op 
het spel, de tweede prijs is namelijk Geluk.



WILLIAM ANTHONY
Vijftig inmiddels, dus hoera, maar in mij wonen nog alle eerdere versies van mezelf, en ik groet ze 
iedere dag.

Dag jongetje van twee, ik begrijp je verdriet nog niet zo lang, en ik vrees dat ik je niet kan helpen. 
We spreken niet meer dezelfde taal, ik ben die taal verleerd, je eenzaamheid en pijn zijn echt, maar 
ik kan er niet zo veel meer mee.

Dag puber die het allemaal al snapt en in z’n hoofd al heeft verbeterd. Ik gun je de wereld, maar je 
zult haar niet krijgen als gelijk hebben vooral is wat je nodig hebt, en wees eens niet zo’n egoïstische 
zak.

Dag man van dertig, vol ambities, met zekerheden die straks allemaal niet meer kloppen. Dit gaat 
‘m niet worden. Geniet er maar van zo lang het duurt.

Ze staan in de rij als ik ‘s ochtends wakker word. Soms staan ze te dringen en soms hebben ze geen 
zin in mij, wat ik dan ook wel weer heel goed snap.

Ik heb dat ook wel, van die dagen, dat ik geen zin heb in mezelf. Dat ik de uitnodiging om ‘s 
ochtends m’n ogen te openen het liefst zou doorgeven aan een ander, die haar wel op waarde schat.
Ik ben niet heel veel beter nu dan iedere vorige versie van mezelf. In de kern ben ik nog steeds 
datzelfde jongetje, maar een upgrade van een jongetje maakt van mij nog niet een man. Dus we 
lopen dan als logge groep wat rond en we maken er het beste van.

William Anthony lijkt in zijn werk zijn kindertijd te omarmen. Zijn werk is cartoonesk, soms op 
het klunzige af, terwijl het vaak over grote thema’s gaat.

Alles wat ons pijn deed heeft ons gevormd tot wie we zijn. Verlatingsangst, liefdesverdriet, rouw, 
met uitzicht op het einde van het feestje als het net gezellig dreigt te worden, maar dan dus met de 
vertelstem van een kind.

Aangepaste ambities, ontnuchterende inzichten, je kijk op Liefde bijgesteld. Ik ga er van uit dat ik 
aan het einde alles pas snap, maar juist dan heb ik er niet zo veel meer aan, is het niet meer zo hard 
nodig.

Er is geen andere kennis dan zelfkennis, en leven is voor helden. We sterven zodra we helden zijn, 
wanneer we begrijpen hoe het zit. Aan het einde komt alles goed, dus als nog niet alles goed is, dan 
is het nog niet het einde.

We reizen in groepen, al zijn we alleen, iedere vorige versie van onszelf loopt vlak achter ons aan, en 
soms hoor je de jongste stem overal bovenuit.



PAUL MCCARTHY
De onderkant van de kin is fijn, achter de oren is fijn en net boven de kont is fijn. Afwisselend krijg ik ze 
gepresenteerd, klaar om geaaid te worden, precies zo lang als zij dat wil. Ze weet inmiddels precies wat ze wil, 
wordt daarin steeds meer kat, hond als ze is, twaalf inmiddels bijna.

Waar je op voorbereid bent met het nemen van een huisdier is het geluk dat het je zal brengen. De 
belangeloze liefde en aanhankelijkheid, de troost en het gezelschap. Wat nu langzaam in beeld komt is het 
verdriet, ook onderdeel van de deal.

“Hoe doen de meisjes in Amsterdam?” Waarop ze op haar rug ging liggen met al haar poten uit elkaar. 

Ze wordt nu doof, kan niet meer zo lang wandelen en slaapt het liefst de hele dag.
Het is een heel klein tragisch werkje, het hangt in mijn woning en soms kijk ik er maanden overheen. Als ik er 
wel bewust naar kijk dan is het er ten volle, met het drama van een gemiddelde opera, of met het gewone 
drama van alledag.

Paul McCarthy maakte een serie polaroids van zijn stervende hond. De serie heet gewoon 'Dog'.
Zelf ben ik meer van het romantische of melancholieke soort en had ik de naam van de hond gebruikt, maar 
hij koos daar blijkbaar niet voor. Iedereen gaat anders om met verlies, verdriet en pijn.

De polaroid is tweemaal belicht, waardoor het begin van een sequentie wordt gesuggereerd, twee frames uit 
een film waarin hij voor altijd nog in leven is.

Of het is zijn geest die het lichaam voorgaat in de reis die hem te wachten staat. We zullen het nooit weten, 
dus het antwoord ligt bij ons, en het antwoord is nooit fout, het wordt niet overhoord en er zijn geen punten 
te vergeven.

Ik denk dat de onderkoelde titel van het werk uit zelfbescherming is. Iedereen die een huisdier heeft of heeft 
gehad weet hoe je eraan hecht. Hoe je een woordeloze blinde liefde kent die voorbehouden is aan dieren.

Hoe je ritme van een dag bepaald wordt door zorgzaam samenleven met een hond. Niet langer dan vier uur 
van huis, ‘s ochtends op tijd opstaan. Als dat een keer niet helemaal lukt dan wordt je wakker gelikt en subtiel 
gewezen op je plichten.

De grenzeloze acceptatie van een dier voor wie jij bent is ontwapenend en grijpt diep in. “Jij bent gewoon 
helemaal geweldig.” Kom daar maar eens om bij mensen.

Dat je dat gegeven niet wilt delen met de wereld snap ik wel, en dat geeft ook helemaal niks. Ik zie het zo ook 
wel, en ik voel in dit werk de pijn van dat aanstaande gemis.

Verdriet waarvan ik weet dat ik het nog tegoed heb van het leven, het is misschien de rente die je betaalt op 
genoten geluk, al is de rente hier dan wel veel hoger dan op mijn rekening bij de ING.

Dit werk is denk ik niet gemaakt met droge ogen. Het is een intiem eerbetoon aan een specifieke vorm van 
liefde, waarvan je weet dat die er een paar uur na het maken van de foto in haar huidige vorm nooit meer zal 
zijn.



GUY VORDING

Soms word je wakker uit een droom, die nog zo’n twintig seconden logisch is, maar op het moment dat je je omdraait 
om je geliefde erover te vertellen dan valt het verhaal al uit elkaar.

Die werelden rijmen simpelweg niet, wat in je droom nog kloppend leek blijkt niet tegen het ochtendlicht bestand. Het 
worden flarden, bovendien in steno, en wat je erbij voelde is sowieso vanaf het eerste moment al verdwenen of ineens 
gewoon niet meer waar.

We dromen om ons dingen te herinneren die op die manier voor ons te bevatten zijn. Het leven kent vaak vele volle 
emmers en die lopen over in de nacht. 

Wat we overdag niet kunnen lukt ons vaak in dromen wel. Zeggen wat we denken tegen die en die, perfect gevatte 
antwoorden geven, en dan zelfs in je slaap om je eigen antwoord lachen, want dat zal ze potverdomme leren.
De werken van Guy Vording lijken op die halfherinnerde dromen, Er schemeren scenes door die opdoemen uit het 
donker. Soms een beeld, soms een paar zinnen, maar nooit een sluitend na te vertellen verhaal. Niettemin vormen ze een 
wereld op zich, misschien is het de paralelle wereld van de nacht.

In dromen doen we dingen die ons overdag niet altijd lukken. We vechten met demonen die we ‘s ochtends niet 
herkennen. En natuurlijk hebben we dat gevecht gewonnen, want we worden gewoon weer wakker en we leven nog, al 
scheelde het natuurlijk aan het eind wel heel erg weinig.

De nacht is voor het oefenleven wat we overdag niet kunnen leiden. Onze dromen bereiden ons zachtjes voor om de 
wereld beter aan te kunnen, dus iedere ochtend worden we een beetje wijzer wakker, hebben we weer een cursus of een 
kleine upgrade gehad.

Ik zat vannacht op een cursus dingen loslaten, maar zelfs in mijn droom ben ik gezakt. Zo zie je maar weer, zelfs in het 
donker lopen dingen anders dan verwacht, en soms heb je gewoon meer nachten nodig. De cursus omgaan met 
teleurstelling ging vannacht helaas niet door.

Droomgedachten gaan hun eigen weg, een verhaal wat niet te volgen is, met een logica die je niet straffeloos op de 
ochtend los kunt laten. 

Het daglicht straft onmiddellijk, de droom valt uiteen in duizend stukken, om zichzelf pas weer in de nacht erna als 
puzzel aan je voor te stellen.

Het kleinste deeltje ter wereld verandert al van richting doordat je ernaar kijkt. Dromen zijn nog erger, als je eraan denkt 
zijn ze al weg. De nacht en de wereld die erbij hoort heeft haar eigen logica en haar eigen plek die het daglicht niet 
verdraagt. 

De dag en de nacht brengen ieder hun eigen inzicht. Het een scherp en helder, het ander raadselachtig.



CEES KRIJNEN

De huid is het grootste orgaan. Daarbinnen ligt alles wat je bent besloten, daarbuiten 
begint de rest van de wereld, daarbuiten woont de ander.

Je voelt ermee, ademt ermee, ze is je laatste troef als bescherming tegen de wereld en je 
toont haar ontbloot het liefst alleen vrijwillig. Dan komt de kleding, maar al vrij snel 
daarna de muren van je woning waarbinnen je bescherming vindt.

Tijdens een paniekaanval belde Cees Krijnen 112. Hij gaf zijn adres door en zei dat er 
hulp moest komen. Het tweede telefoontje, waarin hij zei dat het inmiddels niet meer 
hoefde is op een of andere manier nooit helemaal doorgekomen.

Politie en Brandweer werkten zich een weg naar binnen door twee deuren van zijn 
woning, als een team van artsen die je opensnijden om daarbinnen iets te doen.
De deuren staan nu werkloos kunst te zijn, ze houden niets of niemand tegen. Ze 
houden niemand buiten en ontsluiten niets, verhullen geen geheimen meer.

Het is een ontluisterend onrustig beeld en laat in al z’n eenvoud één ding helder zien:
Soms moet er iets beschadigd worden om iets anders te beschermen. Alles is 
uiteindelijk kwetsbaar en alles kan gewoon kapot.



MICHAEL JACKLIN

Wat zeg je tegen een dierbaar iemand die verdriet heeft en die lijdt? Er is een leven in zijn leven weggevallen 
en er blijft een grote leegte achter.

Zijn dagen stapelen zich op tot een muur van lege dozen, de nachten vormen de enige structuur die de ene 
lege dag van de volgende onderscheidt.

Je zou het liefst jezelf op een lijst zetten om voor twee uur de rouwdienst over te nemen. Twee uur verdriet en 
dan koffie en weer door. 

Laat mij het maar even voor je dragen. Dan doe ik eerst de boodschappen en de hond, dan twee uur pijn en 
dan ga ik daarna koken. Dan kun jij even rusten, naar de film of naar het park, dan is je leven voor twee uur 
even weer van jou.

Rouw is geen overdraagbaar abonnement helaas, het valt ook blijkbaar niet te delen. Je naam staat erop, het is 
van jou en het is pas op als je je bord hebt leeggegeten.

De Leegte is misschien de beste omgeving voor verdriet en pijn. Ruimte om in te schreeuwen zonder iemand 
echt te raken, om je heen slaan zonder risico, de leegte is een veilige plek om met je rouw te zijn, die te 
verzorgen.

De Leegte geeft een duidelijk antwoord op alle vragen die er zijn. Ze hoort ze aan en zegt niets terug, maar 
respecteert je pijn.

De Leegte is een plek waar je je verdriet vergeefs te vondeling legt. Haar antwoord is jouw vraag, een echo, ze 
geeft je pijn gewoon weer terug aan jou. Als een kado dit keer misschien, “Kijk eens wat ik voor je heb, het 
zijn je zorgen, je intens verdriet, ik heb er een strikje om gedaan.”

Deeltijdpijn, bestond het maar, dan konden we allemaal in ploegendienst elkaar een beetje helpen. Doe ik 
morgen even jouw liefdesverdriet, heb jij dan donderdag een uurtje voor mijn rouw?

De Leegte geeft geen enkel antwoord, maar ook geen commentaar. Ze is troostend in haar onmetelijkheid, 
kan onbewogen het verdriet van de wereld stil aan gaan zitten kijken.

De Leegte is een gedachte en niet zozeer een plek. Het is waar ons verdriet iedere dag opnieuw frisgewassen 
weer in onze schoot belandt. 

En op een dag is de muur van lege dagen af, en gaat het leven toch weer verder.



PETER LAND

Je kent het zelf misschien ook wel, dat je je bevindt in een situatie waarvan je op dat 
moment of achteraf heel blij bent dat niemand, maar dan ook echt niemand je ziet. 

Ik schaam me soms zelfs door de blik van Lou, onze hond, een Weimaraner, en die 
vindt waarschijnlijk nog niet eens iets van de dingen die ze mij ziet doen, de dingen die 
het daglicht eigenlijk niet verdragen. Ze heeft ogen die uit zichzelf al zeggen: ‘Ik sta hier 
zó ver boven, dat wil je helemaal niet weten.’

Honden hebben denk ik niet echt een mening over andere dingen dan aandacht, voer, 
slapen en op tijd gaan wandelen, bij mensen ligt het vaak toch net gecompliceerder. 
Als we ons verhouden met elkaar dan gebeurt er iets plaatsvervangends. We leven ons 
in, nemen in ons hoofd even de emotie over die we in de ander denken te herkennen.
Dat is het eerste begin van onderlinge communicatie, ik weet hoe ik erbij zit, maar hoe 
voel jij je eigenlijk? Ik probeer dat al te lezen voordat jij je boek geopend hebt. Ook 
zonder woorden lees ik je, door je houding en je lichaamstaal.

‘The 5th of May, 1994’ van Peter Land is schaamteloos, en het verontschuldigt zich er 
ook niet voor. Na een avond in de kroeg ging hij dansen op een aantal hitjes. Het is aan 
de ene kant genant, maar daardoor ook ontwapenend.

Zelfs de liefde van mijn leven zou mij niet op deze manier mogen zien, maar hij toont 
het aan de hele wereld. En dan wordt het van een werk waar je wellicht in eerste 
instantie om moet lachen ineens misschien wel confronterend, want waar ligt dan de 
grens?

Schaamte is een onbetrouwbare metgezel, we hebben er over het algemeen niet veel aan, 
en ze geeft ook nooit een rondje. Schaamte doet in principe eigenlijk nooit gezellig mee.

De lichtheid van de liedjes rijmen niet met mijn plaatsvervangende gène. Als ik moet 
lachen om dit werk dan lach ik het vermogen toe om je nergens iets van aan te trekken, 
daar zou ik best wel iets meer van willen hebben.



ROB SCHOLTE

Ik heb het wel geprobeerd hoor, in mijn vroege jeugd. Ik ging spelen bij vriendjes met enorme 
bakken autootjes, schepen en vliegtuigen, waarmee ze hele veldslagen voerden. Met name Ruud 
speelde nogal ruw, met veel gebots en geluid van ontploffingen. Dood en verderf gezien door 
kinderogen, niet heel erg fijnbesnaard.

Het was niets voor mij, zo bleek al snel. Ik heb er de lol nooit zo van ingezien, werd er uiteindelijk 
zelfs een beetje bang van. Ik was liever met mijn handen bezig. 

We struinden met het gezin braderieën af, en altijd kwam ik wel weer thuis met een nieuwe hobby, 
die dan meestal maar een zomer duurde.

De kinderlijke frisheid van het schilderij van Rob Scholte is verraderlijk. Het is een adaptatie van 
een propagandabillboard uit de tweede wereldoorlog voor Japanse Kamikaze eenheden, die door 
zichzelf met vliegtuig en al op een vijandelijk doel te storten zoveel mogelijk schade aan probeerden 
te richten, ter meerdere eer en glorie van het vaderland, ze ruilden hun eigen leven in voor de 
veiligheid van anderen.

Een symbool van de kamikaze eenheden was de bloesem van de Japanse Kers, een symbool voor het 
leven zelf. Prachtig, maar van korte duur. De metafoor die voor het neerstorten werd gebruikt was 
‘versplinterd juweel’. In een afscheidsbrief van een militair staat te lezen: ‘Moge mijn dood zo 
zuiver zijn als het breken van kristal’.

Geel is bij ons een kleur van vreugde, blijdschap en sociale energie, in Japan staat de kleur symbool 
voor moed en kracht. Wist ik eerlijk gezegd ook niet.

Als kind had ik al niets met geweld, nu misschien nog minder. Ik begrijp zowel opoffering als 
geweld tot op zekere hoogte, de combinatie vind ik angstaanjagend, bijna nog meer als die zo 
versimpeld en kinderlijk wordt weergegeven. 

Misschien zat daar in de legertop wel een aantal Ruuds met elkaar te spelen.

De enige vliegtuigjes die ik van mijn zakgeld kocht als kind en waar ik met plezier mee heb gespeeld 
waren van dun styrofoam, bestaande uit drie delen. Die stak je in elkaar, en dan had je een 
zweefvliegtuigje.

De kunst was om ze zo lang mogelijk te laten vliegen op de thermiek. Ze wogen niets, dus dat ging 
best goed. Het was geen wedstrijd, er was geen oorlog, ze maakten geen geluid en er werd niet mee 
gebotst, want ik speelde ermee in m’n eentje. 

Maar goed, het kon lang of kort duren, ze stortten uiteindelijk natuurlijk ook allemaal iedere keer 
weer neer. Tegen de schuur, tegen een auto of in de tuin van de buren.
Ook die speelgoedpiloten zijn uiteindelijk allemaal een vroege dood gestorven.



MAURIZIO CATTELAN

Het grootste drama van het leven is dat het ook een einde kent. Leven is dodelijk en we 
sterven allemaal aan de gevolgen van onze geboorte. 

De een sterft arm, de ander rijk, we reizen uiteindelijk allemaal even licht, vertrekken 
allemaal met lege handen, de Dood is zo democratisch als de nacht.

We zijn een samenloop van toeval en omstandigheden, ieder van ons is een feestje. Het één 
gepland, het ander min of meer per ongeluk ontstaan, maar hoe zo’n feesje ook begint, er 
komt altijd een einde aan.

Een laatste lach, de laatste woorden, je mening voor een laatste keer. Een laatste wens, een 
goede raad, maar dan valt uiteindelijk toch onherroepelijk het doek.

De wereld erft je zorgen, je zonden, je verdriet, geluk en pijn. Die heb je daar nu niet meer 
nodig. Waar je heen gaat is het heel erg rustig, en je kunt er denk ik ook niet pinnen.

We leven nog een tijdje door in de gedachten van de achterblijvers. We worden wijsheden, 
anecdotes en herinneringen. Misschien kijkt je zoon wel met jouw ogen, of lacht je dochter 
met jouw mond.

Misschien heb je iets geleerd in het leven waar anderen iets aan hebben, maar al was er maar 
één iemand die echt van je gehouden heeft, dan was het al de moeite. 

Misschien is dat onze enige echte taak hier. Het in leven houden van de liefde, de garantie 
dat het leven doorgaat ook als wij er niet meer zijn, de verzekeringspolis van de levenden.

Het sterven gaat in fases, het doodgaan zelf is het begin, maar je bent pas echt niet meer in 
leven als je naam voor de allerlaatste keer liefdevol door iemand uitgesproken is. Pas daarna 
wordt het net zo oorverdovend stil als voor je hier ooit kwam.
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Langestraat 56
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OPENINGSTIJDEN 

Maandag:gesloten 

Dinsdag:10:00 - 18:00 

Woensdag:10:00 - 18:00 

Donderdag:10:00 - 21:00 

Vrijdag:10:00 - 18:00 

Zaterdag:10:00 - 17:00 

Zondag:12:00 - 17:00 

29 juni / 6 oktober 2019 

Samenstelling

Francis Boeske 

Teksten

Twan Janssen 

Introductie

Petra Boonstra 

Fotografie

Annelous van Toor

Met veel dank aan de deelnemende 
kunstenaars voor hun genereuze inzet 
en onvoorwaardelijke steun.  Ze zijn 
een grote inspiratiebron en bovenal 
willen we hen bedanken voor de 
prachtige kunstwerken die ze hebben 
gemaakt en nog zullen maken in de 
toekomst.

Collectie Dorrestijn/Soeters, Cokkie Snoei 
Rotterdam, Galerie dudokdegroot Amsterdam, 
Galleri Nocolai Wallner Kopenhagen, Gerhard 
Hofland, Reuten Galerie Amsterdam, Slewe Gallery 
Amsterdam, Stephane Simoens Contemporary 
Fine Arts Knokke, Thomas Rehbein Galerie 
Keulen, Willem Baars Projects Amsterdam, 
Eveline Bosch-Berghout, Deventer.

Duotone Hengelo, Tom ten Voorde We Love 
What We Do, Enschede.
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