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Het is niet eens zo heel erg duidelijk waar de tentoonstelling over gaat.  
Misschien komt dat ook doordat de beeldtaal, die er een van stripverhalen is, 
je verleidt om te zoeken naar een verhaal, wat er uiteindelijk gelukkig niet echt 
is.   
De top van een dak misschien, ergens hoog boven de stad denk ik dan maar.  
Met dingen die de werkers daar gebruiken, en de dingen die ze eten, en de 
dingen waarmee ze weer andere dingen doen.   
Ergens tussen Robert Gober en de Donald Duck, daar woont het werk van 
Niek Peters, en dat is wat mij betreft een mooie plek.  
Daar woonde volgens mij ook nog helemaal niemand, dus dat komt misschien 
dan wel goed uit, heeft hij in ieder geval lekker de ruimte.   
Op sokkels die geen sokkels zijn liggen keramische weergaven van dingen die 
we herkennen, maar niet als zodanig te gebruiken zijn. Een breekijzer waar je 
niets aan hebt, een pakje margarine wat het niet is, en er hangt een theedoek 
aan de zijkant, geen flauw idee waar die voor is, maar ze lijkt wel op haar plek. 
Een blikje van het een of ander, twee kopjes die je je vrienden niet met goed 
fatsoen laat leegdrinken, een rolmaat, een ei in een eierhouder, allemaal losse 
eindjes van een niet verteld verhaal, maar dat maakt ook eigenlijk allemaal niet 
uit.   
Mijn aanvankelijk gemis aan dat verhaal maakte plaats voor een soort van 
openheid, ik kon mijn eigen verhaal vormen zonder de structuur van het 
verhaal van de kunstenaar, en ik moet eerlijk bekennen dat ik dat soms ook 
eigenlijk wel lekker vind.  De enige functie die de werken echt innemen is een 
tekening ervan in je hoofd.  
Je neemt ze mee als je weer wegloopt, als een kleine mentale tatoeage. Mild, 
onschuldig, maar ook niet helemaal te negeren.  
Een jengelende kinderstem is waar ik het misschien mee kan vergelijken. De 
werken dringen zich op met de toon van een behoorlijk aanwezig kind, om 
vervolgens in je te gaan groeien tot volwassen beelden, dat duurde in mijn 
geval ongeveer een dag.   
De tentoonstelling is echt prachtig, ik ben een fan van Niek. Zijn 
ontwapenende werken zijn naar mijn idee een aanwinst voor het landschap. 
Een landschap waar het gras één kleur groen heeft, en rode daken gewoon 
rode daken zijn.   
Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd, dat blijkt maar weer. Ik had mijn 
abonnement op de Donald Duck nooit op moeten zeggen. 
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