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PRELUDE
Even een heerlijk biertje met oesters op het terras van de Jopen kerk, altijd een traktatie! 
Alles de revue laten passeren. Hectische tijden, mij niet vreemd maar toch altijd weer 
een verrassing met hoeveel kleerscheuren ik er deze keer weer uit kom. 50 geworden, 
prachtige solotentoonstelling met nieuwe werken bij Reuten Galerie Amsterdam. Dank je 
wel Antoinette. Zoveel ontwikkelingen, de dood van mijn vader, verkoop ouderlijk huis 
waarvan ik werken heb getoond in Bloemendaal, CASTELLVM AQVAE, de-Passages 41 
m boven NAP. 

De dood van mijn dierbare vriend Niek die ik nog elke dag mis en zal blijven missen. 
Galeria Llucmajor, en bouwde in no-time een indrukwekkende collectie op waar ik vanaf 
september tussen mag hangen in de tentoonstelling 18+ :100 years erotic art.

Concordia, Enschede; Francis Boeske en Twan Janssen hebben ook daar weer iets ge-
weldigs neergezet en was ik van de partij! Ook aan die tentoonstelling volop aandacht in 
TH.EVERYTHING #3 met de titel; Boys don’t Cry. Met collega kunstenaars als Gavin 
Turk, Paul McCarthy, Rob Scholte en Maurizio Cattelan ea. Nog te zien ™6 Oktober 
2019.

De aanschaf en betrekking van het nieuwe huis waar we op dit moment zeer naar uitkijken 
is gelegen aan de Zijlvest te Haarlem op nog geen 5 minuten lopen van het atelier. Ideaal 
huis! Hoop dat mijn moeder het daar erg naar d’r zin zal gaan krijgen. Ook vanuit daar 
weer nieuw toekomstperspectief en verdere ontwikkelingen. 

Bloedneuzen wederom weer te over, mijn kwaal als het me allemaal weer te machtig 
wordt. Deze keer wel constructief verwerkt in het meest recente project The Nose Bleed 
Piece, wat getoond zal worden door Reuten Galerie op ART ON PAPER, Amsterdam.

Maar wat heerlijk om weer aan de krant TH.EVERYTHING te kunnen werken in sa-
menwerking met mijn liefste neef Ewald en beste vriend Jerry van der Eem. Alweer 
TH.EVERYTHING #3, dat er maar vele issues mogen volgen. Ik teken.

Cees Krijnen

SELLING THE PARENTAL HOME 2019

Het werk van Cees Krijnen is vanaf het begin van zijn loopbaan in 1999, met het project 
‘Financing my Parents Divorce’, sterk op autobiografische leest geschoeid. Het laat zich 
lezen als een dagboek met telkens weer nieuwe episodes. Cees reageert op gebeurtenissen 
in zijn leven waar hij dan met foto’s, performances en installaties een artistieke invulling 
aan geeft. De ‘Woman in Divorce Battle on Tour’ die volgde bracht hem en zijn moeder 
onder andere langs steden als New York, Londen, Parijs, Luzern, Milaan en Montreal.
 Het ouderlijk huis in Driehuis dat dit jaar is verkocht gaf geheel in deze lijn aanlei-
ding voor een nieuw project, ‘Selling the Parental Home’. Het is 31 jaar in bezit geweest 
en is zo’n huis zoals een kind het tekent, een vierkant met daarop twee schuine lijnen voor 
het dak. Cees heeft mij verteld dat hij zich er nimmer heeft thuisgevoeld. De vlag kon 
daarom wat hem betreft uit. Het nieuwe onderkomen in de binnenstad van Haarlem over-
treft alle verwachtingen. Op 5 minuten lopen van Cees’ atelier kunnen hij en zijn moeder 
aan een nieuw hoofdstuk beginnen.
 In de Bloemendaalse galerie Castelvm Aqvae – een buitengewoon pittoreske plek 
- zijn onlangs foto’s van het ouderlijk huis getoond onder deze noemer. De cover van deze 
krant en bijgaande foto’s zijn er de weerslag van. 
 Om een en ander ook in poëtische termen te omvatten, een citaat uit een gedicht:

DE BEZOEKER

Ik zie een huis, hoog als een zwaluwnest
Tegen de helling van de laatste rotsen;
De schaduw valt naar ’t land, rood gloeit het West,
Terwijl de golven al in ’t donker klotsen.

Een man komt, zware netten op zijn nek,
Van zee. Zijn schaduw aan hun voeten
Doet hen opzien; hij staat aan ‘t hek
En weet niet, zal hij verder gaan of groeten.

Twee strofen van een gedicht van Jan Jacob Slauerhoff uit de 
bundel ‘Saturnus’ (1930)

Ewald Krijnen
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Ik was veertien en had nog nooit gevlogen. 
Aam, mijn koosnaam voor mijn oma, mijn 
moeder en oom Sjef keken me na terwijl ik 
de incheckbalie passeerde. Alleen op weg 
naar Singapore. Zo had mijn moeder het 
voor me bedacht. Aan de andere kant van de 
wereld zou ik mijn vader treffen, ze vond het 
tijd dat ik hem beter zou leren kennen. Als 
zeekapitein was mijn vader meestal ver van 
huis, dus goed kennen deed ik hem inder-
daad niet. Ze had de rollen omgedraaid: zij 
zou oorspronkelijk gaan maar stuurde mij in 
haar plaats. Het huwelijk zal toentertijd al 
wat sleetse plekken hebben vertoond, maar 
ik was te jong om dat toen al te beseffen. 
    Wat zou mijn vader opkijken mij te zien 
in plaats van mijn moeder! Wel lachen maar 
ook spannend en stoer. Ik naar Singa-pore 
en mijn vriendjes achter de schoolbanken. 
School ging gewoon door maar niet voor 
mij. Mijn moeder nam het niet zo nauw met 
de leerplicht en gelijk had ze. De praktijk 
deed er immers meer toe. 
    Ik voelde me in één klap volwassen, mis-
schien wel meer volwassen dan dat ik nu 
ben. Ik keek mijn ogen uit eenmaal door de 
douane, alles tax free! Al wist ik niet eens 
wat dat precies betekende maar wel dat het 
uitnodigde te kopen - daar was ik erg goed 
in. Goed naar de borden kijken, drukte mijn 
moeder mij op het hart, anders mis je de 
aansluitende vluchten. De vriendinnen van 
mijn moeder waren perplex dat ik alleen 
naar Singapore mocht gaan. Terwijl mijn 
moeder voorheen altijd erg bezorgd was, 
maar er ging iets voor, ik moest naar mijn 
vader. 
    Ik zat aan het raam, dat wilde ik graag. 
Het opstijgen gaf me een nog niet eerder 
gevoelde sensatie. Niets mocht me ontgaan, 
hield ik mezelf voor. Of ik het nou leuk 
vond of niet. Ook wel eng eigenlijk, al had 
ik wel een lieve stewardess die zich over mij 
ontfermde, maar mijn moeder was ze niet.
    Eerst een tussenstop Athene waar we het 
vliegtuig niet mochten verlaten, er werd al-
leen getankt en schoongemaakt. Vervolgens 
Dubai waar we wel naar buiten mochten. 
Mijn introductie in de moslimwereld. Een 
legergroen gewaad met een mitrailleur op de 
rug fouilleerde me op een manier die meer 
weg had van een erotisch voorspel. Onge-
wenst uiteraard. Die priemende ogen tussen 
een spleet op die hoogte in een enkellang 
gewaad dat verder alles bedekte...wat was 
dit? Was ik op een andere planeet beland? 
    In de hal stond een glazen huis met een 
gordijn. Ik hoorde een schreeuw en de man 
naast mij duidde dat daar een rechter-hand 
werd afgehakt omdat hij iets had gestolen. 
Hij demon-streerde het ook door met zijn 
handen zo’n beweging te maken. Ik spoedde 
naar de wc om over te geven.
    Vervolgens Bangkok airport, veel weet 
ik er niet meer van, nog verdoofd van die 
ervaring in Dubai. Het was druk, dat her-
inner ik me nog. Drommen mensen die zich 
opmaakten om de wereld van Boeddha bin-

nen te treden.
    Kuala Lumpur was mijn volgende stop. 
Dat betekende dat we er bijna waren. Ik ver-
heugde me enorm.
    Ik weet nog goed dat als mijn vader weer 
ver weg van huis was ik naar zijn slaapka-
mer ging om zijn hoofdkussen te lenen, zo-
dat ik hem kon ruiken. Dan was hij toch bij 
me, maar dat duurde geen eeuwigheid want 
de sloop verdween weer in de was en dan 
had ik geen pappa meer.
    Op het vliegveld van Singapore wachtte 
hij mij op. We stonden allebei met een bek 
vol tanden. Moesten we nou blij verrast zijn 
of teleurgesteld? Ik denk dat mijn vader lie-
ver mijn moeder had gezien zoals gepland. 
Maar goed, ik was er toch? 
Zo jongen, jij hier, zei hij tegen me.
    Mijn vader gaf aan het erg druk te heb-
ben, maar boekte wel een hotel voor me. Er 
was een zwembad! Cool! Ik checkte in bij 
het Oberoi Imperial, Singapore. Niet ver-
keerd toch? Weer zo’n leuke dame die me in 
de gaten zou houden, het was allemaal wel 
weer verknipt erotisch. En maar aan me zit-
ten of het allemaal wel goed met me ging.
    Maar het ging helemaal niet goed met 
me. Ik had me nog nooit zo alleen gevoeld. 
De metropool Singapore lonkte echter wel. 
Vanuit de taxi had ik interessante winkels 
gezien op Or-chard Road. Hebbedingen ko-
pen, dat werkte altijd goed bij mij. Bij de ba-
lie informeerde ik hoe ik daar moest komen 
en zowaar, de chauffeur van het hotel bracht 
me. De New Balance winkel, echt een ja-
ren tachtig merk, was mijn eerste stop. Ik 
ging sportschoenen kopen en dat werden er 
al gauw zo’n honderd paar, want ik had een 
idee. Mijn hotelkamer had een living, slaap-
kamer en badkamer. Langs de plinten van 
die kamers zou ik de neuzen van de sport-
schoenen tegen de hielen van de anderen 
plaatsen om zo de hele ruimte te markeren. 
Kleur of maat van de schoenen deed er niet 
toe, als er maar geen stukje plint overbleef. 
    In een soort troostende trance zette ik de 
schoenen neer, moest zelfs nog een keer te-
rug naar de winkel want ik kwam een aantal 
tekort. Mijn eerste serieuze kunstwerk was 
voltooid.
    Mijn vader, die de volgende dag langs 
kwam, was er niet enthousiast over. Ik moest 
maar eens wat gaan ondernemen, maar geen 
rare dingen, was zijn commentaar. 
    Paardrijden, dat viel me in, dat deed ik 
ook in Nederland vol overgave. De balie 
van het hotel was me wederom behulpzaam 
en adviseerde me een poloclub. Polo! Ik had 
het nog nooit gespeeld. Het was een heel 
mooie club, typisch Engelse Upper Class. 
Geweldige paarden met welhaast katachtige 
wendingen. Gefokt in Nieuw Zeeland, werd 
me verteld. Ik werd lid en kon er elke dag 
trainen en ook aan wedstrijden deelnemen. 
Ik begon het naar mijn zin te krijgen in Sin-
gapore. 
    Ik ontmoette een leuk meisje, Ellen heette 
ze. Haar vader was in Singapore gestatio-
neerd voor Shell. Ze woonde er al een tijdje 
dus ze kon me wegwijs maken in de stad. 
Ellen was echt mijn maatje, we zagen elkaar 
elke dag. We deden de gekste dingen, zon-
der ouders die ons over de schouder keken. 
We waren aan ons lot overgelaten, zou de 
een zeggen, maar we hadden gewoon alle 
vrijheid, dat vind ik een positievere bena-
dering. 
    We waren allebei dol op het snoepgoed 
Jelly Beans, dat kende ik niet in Holland. Er 
was zelfs een winkel met alleen maar Jelly 
Beans. Daar wist ik wel raad mee. Ik ging 
met tassen vol de deur uit en kieperde ze op 
de salontafel in mijn hotelkamer. Ik maakte 

er een kleurig mozaïek van, van binnen naar 
buiten en in het rond. Het leek een beetje 
op de stippelschilderijen van Damien Hirst. 
Maar ik was eerder.
    Na een week kwam mijn vader een paar 
dagen in de haven te liggen, ik mocht aan 
boord. Mijn eerste keer. Geen idee hoe hij 
op de werkvloer was, misschien was hij wel 
een heel andere man dan ik kende. De be-
manning keek een beetje raar naar me, zo 
van daar hebben we het kapiteinszoontje. 
Niets van aantrekken, zou mijn moeder heb-
ben gezegd. Mijn vader bleek een gerespec-
teerd man die zijn vak goed verstond en dat 
was fijn om te zien. 
    Wel miste ik mijn hond Jak Tabak. Mijn 
vader had de hond oorspronkelijk Jeldy ge-
noemd, Pakistaans voor ‘vlug’ omdat het 
ras Greyhound bekend staat om snelheid. 
Het viel me ineens op dat ik tot nu toe in 
Singapore vrijwel geen hond had gezien. 
Dat paste waarschijnlijk niet in de cultuur. 
Maar krokodillen en slangen waren er te 
over, ontdekte ik toen ik met Ellen een van 
de vele farms bezocht. Ik kocht slangenle-
ren portemonnees als souvenier voor Aam, 
mijn moeder en oom Sjef.
    Mijn vader nam me mee naar het Lady 
Hill Hotel voor lunch, het favoriete hotel 
van mijn moeder als zij in Singapore was. Ze 
was daar bevriend geraakt met de charmante 
meesteroplichter Heer Olivier, die nog niet 
ontmaskerd was. Deze praatjesmaker gaf 
zich op dat moment uit voor diepzeeduiker. 
Hij ontmoette ook mijn vader die zich, zoals 
velen, om de tuin liet leiden, overigens zon-
der financiële consequenties. 
    Mijn moeder doorzag het maar vond de 
praatjes wel amusant. 

De ouders van Ellen nodigden me uit om bij 
hen te komen eten. Ik was heel benieuwd 
wat op het menu zou staan. Hollandse kost 
of inheems? Je had immers expats en ex-
pats. 
    Ze hadden een villa aan de rand van de 
stad. De New Balance sportschoenen had-
den er wel ingehakt, dus het resterende 
budget was beperkt. In ieder geval niet toe-
reikend om de taxi te betalen, zag ik op de 
meter. Stop hier maar, ik loop de rest wel. Er 
was alleen nog maar een groot grasveld om 
over te steken. 
    Terwijl ik mijn voeten in het zompige 
gras zette, zag ik verder niemand en dat had 
me in deze dichtbevolkte stad aan het den-
ken moeten zetten. Het begon te schemeren. 
Het geraas van auto’s op de snelweg aan de 
overkant vermengde zich met een kakofonie 
van tjirpende krekels in het gras. Ik stuitte 
op een bord en hoopte daarmee een uitweg 
te vinden. ‘DANGER SNAKES’ stond er 
op.  
    Het klamme zweet brak me uit, niet al-
leen vanwege de altijd drukkende warmte. 
Ik betastte mijn borstzak met mijn slangen-
leren portefeuille uit de farm. Zo trots als 
ik er mee was, nu be-gon dat bezit aan me 
te knagen. Zouden die snakes dat kunnen 
ruiken? En dan gezamenlijk een wraakexer-
citie ondernemen? Helaas, er was geen weg 
meer terug. 
    Met deze hallucinante ervaring nog in 
mijn achterhoofd, kreeg ik bij Ellens ouders 
nauwelijks een hap door mijn keel. Geen 
idee wat ik at ook. Maar ik had het gered.

Als volgende bestemming koos ik de die-
rentuin. Een veilige optie, was mijn over-
weging. Mijn vader had een auto met chauf-
feur geregeld die mij bracht. Jammer, Ellen 
kon niet mee.
    Het bleek een prachtige plek, met veel 

groen. Singaporezen zijn daar goed in, ge-
zien ook de vele Botanic Gardens. De chauf-
feur ging met me mee. Hij bleek alleen maar 
oog te hebben voor parende dieren. Hij el-
leboogde me dan en knikte met de suggestie 
dat hij en ik dat ook zouden kunnen doen. 
Nou ik dacht het niet, pafferige poepchinees 
- een term die op dat moment in Nederland 
in zwang was, nu hoor je het niet meer.
    Lang duurde het dierentuinbezoek daarom 
niet. Ik maakte rechtsomkeert en de chauf-
feur volgde. Ik sommeerde hem mij terug te 
brengen naar het hotel en keek de hele weg 
stuurs rechts uit het raam.
    Wat verbeeldde die vieze kerel zich wel 
niet? Met zijn te glimmende pafwangen, 
verrot gebit en belabberde outfit. Ik was to-
taal niet met seks bezig. Ik had alleen nog 
maar een keer een natte droom gehad en dat 
kwam ongelegen.
    Het voorval met die Chinees zette me 
wel aan het denken. Het werd tijd voor een 
echte date. Uiteraard met mooie blonde El-
len. Ik voelde me een man van de wereld 
toen ik een tafel voor twee reserveerde in 
Trader Vic’s, een van de beste restau-rants 
waar dan ook. Mijn tijd in Singapore begon 
er op te zitten en dat vroeg om een afronding 
in stijl.
    Ellen en ik, wat een duo. Twee paar el-
kaar aanstarende pretogen die de rest van 
de wereld buitensloten. En dan waren we 
in Trader Vic’s ook nog eens met elkaar 
verbonden door twee rietjes in de bowl die 
midden op onze tafel stond. Met als een van 
de ingrediënten Jamaicaanse rum. Dat lukt 
alleen in Singapore. 
    Overigens wist ik toen allang dat ik op 
jongens viel. Tot op de dag van vandaag 
vraag ik me af waarom. Ellen was de eerste, 
maar zeker niet de laatste vrouw die ik op 
een voetstuk wilde plaatsen.

Copyright © 2018 Atelier Cees Krijnen
Vormgeving J.A. van der Eem

Redactie Ewald Krijnen
Beeldredactie Antoinette Reuten
Omslagillustratie Eric J. Coolen

SINGAPORE, 1983
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‘Lieve Ceesje,
Hartelijk dank voor je mooie tekeningen. Pappa komt gauw 
weer thuis. Wees maar lief voor mamma. Dag, pappa.’

‘Lieve Ceesje
Hartelijk gefeliciteerd met mamma’s verjaardag, jammer dat 
pappa niet thuis is. Geef mamma kusjes van pappa. In het 
nieuwe jaar kom ik weer thuis en neem een mooi kado voor 
je mee.
Dag, Cees, je pappa.’

‘Groetjes van pappa en bedankt voor je mooie tekening, 
Cor.’

‘Lieve schat hier even vlug een kaartje. Heb het enorm fijn 
gehad al was het kort.
Nog even en dan zit ik weer in de kamer. Alles gaat prima. 
Cees is geweldig geworden, flink wijs en lief. Nou lieveling 
hou je taai en tot schrijfs maar weer. Heel veel liefs voor jou 
en Ceesje. Je liefhebbende Cornelis. Dag!’

‘Lieve Ceesje, Hier een mooie poppenkast van pappa uit 
Bangkok. Hoe gaat het met je vinger? Goed oppassen op 
straat hoor. Veel liefs van pappa en kusjes aan mamma.’

‘Hartelijk dank voor je mooie kerstkaarten, vind je het fijn op 
je nieuwe school? Nog even en dan is pappa weer thuis. Jij 
bent aan het sparen, hè?
Kusjes van Pappa.’

Geluidsinstallatie mixed media, 2012
Ansichtkaartteksten ingesproken door Huub Stapel, 
collectie Frans Hals Museum.

Antoinette Reuten zei op film tegen haar dochter in 
de documentaire Hollandse Helden, ‘die vader was zo 
aanwezig door zijn grote afwezigheid’ en dat was na-
tuurlijk ook zo.
    Het laatste beeld dat ik letterlijk en figuurlijk van 
mijn vader heb dateert uit 2007. Ik dineerde in gezel-
schap thuis en zag uit mijn ooghoek twee figuren in het 
Kenaupark aan de overkant van de singel nadrukkelijk 
wijzen naar mijn ramen. Dat trok mijn aandacht juist 
door dat stomme gewijs. Het bleek mijn vader en daar 
bleef het bij.
    Flauw van het afscheid nemen bij leven en wel-
zijn, definitief afscheid nemen werd mij onmogelijk 
gemaakt. Ik had hem wel wat vragen willen stellen en 
daarmee het vuur aan zijn schenen willen leggen nog 
voor zijn dood in maart 2018 door middel van een di-
rect kinderlijk ‘waarom’ verhoor. Feiten; antwoorden 
niet van belang.

Waarom hing je de kapitein niet uit in je verdere leven 
door weg te lopen van al je verantwoordelijkheden en 
dan ook nog eens in mijn leven te muiten om vervol-
gens als eerste het in jouw ogen zinkende schip te ver-
laten?

Ik heb het testament van mijn vader verworpen.

‘LIEvE CEESJE’

MASKERAdE
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Look up
Listen in
Shift along

The Age of
Aquarius
has begun

Aquarius, the 5th Dimension
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the Age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius! Aquarius!

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind’s true liberation
Aquarius! Aquarius!

When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the Age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius! Aquarius!
Aquarius! Aquarius!

Let the sunshine, let the sunshine in, let the sunshine in
Let the sunshine, let the sunshine in, let the sunshine in
Let the sunshine, let the sunshine in, let the sunshine in

Oh, let it shine, c’mon
Now everbody just sing along
Let the sunshine in
Open your heart and let it shine on in
when you are lonely, let it shine on
Go open your heart and let it shine on in
And when you feel like you’ve been mistreated
And your friends turn away
Just open your heart and let it shine on in

Songwriters: 
Galt Mac Dermot, 

James Rado, 
Gerome Ragni.

Ursula.E Pohl. 
Age of Aquariuous. 5/7/2019

Hoe ik een onbekend 
kunstwerk van Cees 
Krijnen ontdekte en 
vernietigde

lem. Er worden binnenkort een paar van zijn 
kunstwerken tentoongesteld. De kunstenaar be-
kijkt de ruimte en de mogelijkheden die die biedt. 
In het gebouw zijn ook zes ateliers, ze worden ge-
bruikt door vijf kunstenaars. En door mij. Wij zes-
sen organiseren de expositie. We kijken hoe Cees 
Krijnen de hoeken van de expositieruimte bekijkt. 
Hij bukt, wijst een hoek aan en zegt dat die hoek 
een perfecte plek is voor een bepaald kunstwerk. 
Wanneer Cees Krijnen weer overeind komt ver-
schijnt er een korte, felle trek rond zijn mond. 
Stilte. Stilte. Nog meer stilte.
Dan zegt Cees Krijnen, met zijn welbekende Cees 
Krijnen-stem: ‘Ik heb in mijn broek gekakt.’ De 
vijf kunstenaars en ik kijken zwijgend naar de 
hoek waar Cees Krijnen net nog naar wees. Het 
is inderdaad een goede plek voor een kunstwerk. 
Cees Krijnen loopt de expositieruimte uit, naar 
het toilet, draait de toiletdeur op slot, blijft even 
binnen, komt met zijn onderbroek in zijn handen 
naar buiten, loopt de gang door, het gebouw uit 
en legt zijn onderbroek in het mandje voorop zijn 
fiets. Zijn fiets staat voor de deur van het gebouw 
geparkeerd. Weer binnen kiezen Cees Krijnen, 
de vijf kunstenaars en ik de plekken uit waar zijn 
andere kunstwerken komen te staan. Het is een 
goede werkdag geweest, we hebben de kunst weer 
een grote dienst bewezen.

Cees Krijnen is naar huis, de kunstenaars zijn 
weer naar hun ateliers om na te denken over de 
kunstwerken die ze gaan maken en ik ga naar het 
toilet. Terwijl ik sta te plassen zie ik iets achter 
het toilet liggen, tussen de pot en de muur. Ik ben 

Misschien is het een goed idee om uit te leggen 
waarom dit stukje in de krant van Cees Krijnen 
staat voor ik van wal steek. Mijn naam is Robert 
Schuit en onder het heteroniem Joubert Pignon 
schreef ik een drietal boeken. Nadat ‘Het Ultieme 
Zelfportret - joh, ga een vak leren’ (door de auteur 
Cees Krijnen) verscheen sprak ik Cees over zijn 
boek in de boekhandel waar ik werk, Athenaeum 
te Haarlem. Ik vond het gelukkig een goed boek 
dus ik hoefde hier niet over te liegen en het werd 
een fijn gesprek.
Ik miste in het boek alleen een van mijn favoriete 
kunstwerken van Cees. Toevallig was ik aanwezig 
bij het ontstaan, de ontdekking en de vernietiging 
ervan. Ik vrees dat zelfs veel Krijnenianen het niet 
kennen. Ik heb het lang voor mezelf gehouden, uit 
schaamte. Maar nu, hier, wil ik alles toch uit de 
doeken doen. Hieronder volgt het verhaal zodat 
dit magistrale werk voor eeuwig aan de vergetel-
heid wordt ontrukt.

Cees Krijnen is op bezoek in de expositieruimte 
van Horizonverticaal aan de Houtmarkt in Haar-

Gedempte Oude Gracht 70
2011 GT Haarlem
Tel:  023 – 531 87 55
Fax: 023 – 532 26 03
Email: haarlem@athenaeum.nl
Internet: www.athenaeum.nl

klaar met plassen, zwaai de druppels van mijn lul 
en hurk om te zien wat er ligt. Er ligt een behoor-
lijke berg stront. Vast en zeker per ongeluk uit de 
onderbroek van Cees Krijnen gevallen terwijl hij 
hem uittrok. 
Uit mijn atelier haal ik een fles Glassex Multirei-
niger. De stront kan beter nu worden opgeruimd, 
nog zacht en vers, nog niet opgedroogd. Ik spuit 
Glassex Multireiniger over de stront van Cees 
Krijnen. Voor de zekerheid kijk ik of er ook stront 
aan de zijkant van de toiletpot zit. Er zit inderdaad 
stront aan de zijkant van de toiletpot. Met stront 
zijn de letters C en K geschreven. Natuurlijk, het is 
een kunstwerk! Ik heb er allemaal weer niets van 
gesnapt. Tranen lopen over mijn wangen. Wat een 
meesterzet. Me schamend voor mezelf besluit ik 
het kunstwerk te vernietigen zodat niemand mijn 
domheid ontdekt. Ik spuit Glassex Multireiniger 
over de C en de K. De letters van stront beginnen 
langzaam uit te lopen...

Joubert Pignon
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The Ultimate Self Portrait Cees Krijnen 
Antoinette Reuten Gallery, Amsterdam
There is a vulnerable feel of injustice and of (self 
destructive-) anger, and even violence hanging 
in mid air in this intriguing highly performative-
theatrical show of Prix the Rome ‘99 winner Cees 
Krijnen (who is also an actor, playwright and at 
one time produced a cd with Frederique Spigt ) 
at the Reuten gallery, that is accompanied by Kri-
jnen’s book with the same title.. “The ultimate 
self portrait” , about Cees’ own life and that of his 
mother.
 The anger sticks for example onto the ex-
plicitly exposed personal testament on the wall 
versus his divorced father , but also onto the vio-
lated doors of his atelier. I am not sure these doors 
were damaged by police- or by homophobic Mo-
roccan agression, or both. Anyway Cees was at-
tacked and severely beaten up near his atelier in 
Haarlem - as the big self exposing (photographic 
looking) dotted drawings reveal on the wall - by 
these homophobic guys and had to be taken into 
ER. A very nude, simple and effective image, that 
has stuck in the back of my mind since i first saw 
them years ago... (Dammit !!)
 Or the extremely bitter empty canvas in a 
dark frame at the entrance titling : the way my 
father sees me.. …Or the supposed funeral ribbon 
of Cees wishing his father the farewell in Latin…
Vale patri malum…..A beautiful golden model of 
his mother on a chair , as Lady Justice blindfolded, 
is the luminous centre in the room,... classically 
dressed. As she is also beautifully dressed present 
herself in real time at the show , playing her part 
as a soft yet enormous power, penetrating deeply 
into all actions and thoughts, and the personal his-
tory of Cees.

Paksha van Slooten, 
artist and art blogger, Amsterdam

A-Group FaceBook art blog review september 
2018 at The Ultimate Self-Portrait exhibition.

zwarte lijst van 120 x 93 cm Z.T.uit 2014 met de 
subtitel ‘zo ziet mijn vader mij’ En meteen rechts 
om de hoek van de entree is ook een schilderij 
geinstalleerd: Z.T. 2018, 100 x 70 cm, olieverf 
op linnen, afgedekt met een ermenigildo zegna 
cashmere kleed, ook met een subtitel : ‘zo wil ik 
mijn deuren niet zien’
Stille beelden maar met een voelbare lading.
En binnen is dan direct een ‘stevige’ stem te horen 
die ons ‘ontvangt’ met de woorden ‘wat héérlijk! 
Wat hééérlijk !! dat U er bent’ en ‘Welkom!’…. 
‘Allemaal blije mensen! Ondanks alle kommer 
en kwel’…’ik ben blij! Dat u er bent en …O! 
….Greta is er natuurlijk ook weer, oh wat ziet 
ze er geweldig uit…’ ‘de kunstenaar is er ook!..’ 
‘wat héérlijk!’ ‘en ..wat u ziet …ja’: ‘Alle werken 
spreken (….’de scheiding…de dood …de panic 
attack….’) waarschijnlijk voor zich….. maar als 
dat bij u niet het geval is dan is de kunstenaar ge-
lukkig nog aanwezig…’. ‘dat we dit mogen mee-
maken…’ ‘Dank..! Ik hoop dat U net zo geniet als 
ik….’
Dit horen we in het begin, bij wijze van openings-
woorden luid en duidelijk enkele malen en blijkt 
uit een speaker te komen. Een geluidstekst ge-
sproken door de acteur Huub Stapel, met tussen-
poses en wat hij zegt ‘stuurt’ de manier waarop je 
dan naar de werken kijkt en dan zie je ook meteen 
letterlijk de onderwerpen die je ‘hoort’…
Opvallend in het midden van de ruimte staat op 
een zwarte zuil een licht/houten lage vierkante 

kist met daarin een bloemenkrans met zachtgroen 
glanzend lint met de tekst
‘Vale Patri Malum’ en Cees Krijnen. Het is ge-
titeld: ‘Tomb Piece 2018 ‘ ,70 x 70 x 15 cm, 
mixed media. Deze krans is gemaakt voor deze 
tentoonstelling als rouwkrans voor zijn dat jaar 
overleden vader, waarvan wij al door vele andere 
werken van Cees weten welke diepe inhoudelijke 
betekenis hij voor het leven en dus de kunstwer-
ken van hem is geweest. Ook hier lezen we nu, 
niet als bijtekst, maar op het lint in het werk de 
betekenis ervan: ‘Vaarwel slechte vader’…en in 
de werken op de wand die achter deze installatie 
hangen herkennen we zijn ingelijste originele no-
tariële actes met de titel : ‘My Will and Legacy 
2016’, 80 x 85 cm in lijst. Met de erfstelling : ‘Ik 
bepaal uitdrukkelijk dat mijn vader, de heer Cor-
nelis Hendrik Krijnen, geboren te Velsen op zes-
tien juni negentienhonderd vierendertig nimmer 
als erfgenaam tot mijn nalatenschap geroepen zal 
zijn. Ik benoem tot enig en algeheel erfgename 
van mijn nalatenschap: mijn moeder, mevrouw 
Greta Blok, geboren te Maassluis op zestien de-
cember negentienhonderd eenenveertig.’ Daarbij 
komt dan nu zijn nieuwe werk:’Rejection of my 
father’s Legacy’ 60x60 cm 2018.
En laat dus notarieel vastleggen niets van zijn va-
der te willen erven.
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Op zaterdag 1 september was de boekpresentatie 
en opening van de solotentoonstelling
‘Het Ultieme Zelfportret’, een titel die gebaseerd 
is op de naam van het boek met de autobiografi-
sche verhalen van Cees Krijnen en tegelijk ook 
de beste benaming voor de beeldende kunstwer-
ken die hiervoor in de galerie bijeengebracht zijn, 
uit verschillende periodes, en altijd het best te in-
terpreteren en te begrijpen vanuit zijn basisidee 
dat ‘de kunstuitingen , kunstwerken die ik maak 
gewoon een eerlijk verhaal verbeelden, met mijn 
levensloop als leidraad’.
Bij binnenkomst is het eerste werk dat te zien is, 
op de kopse wand van de entree naar de eigenlijke 
tentoonstellingsruimte een groot leeg, blanco can-
vas in een antieke, perfect vormgegeven klassieke 



WPINADAY HELPT KUNSTENAARS AAN ONLINE KOPERS

Reacties van klanten

Sophia Heeres: 
‘Wanneer mij wordt gevraagd 
of ik een galerie heb, zeg ik: ik 
heb een virtuele galerie! Voor 
een kunstenaar is het belang-
rijk om gezien te worden. Ik 
geloof in zichtbaarheid via 
meerdere kanalen.’
www.sophiaheeres.nl

Monsieur Hubert: 
‘De website met webshop 
die WPinaday voor mij heeft 
gebouwd geeft een goede 
impressie van mijn merk. Ik 
ben nu online goed vindbaar 
en krijg veel aanvragen.’
www.monsieurhubert.com

Glitch Art: 
‘Is deze site puur voor de 
show of wil je online werken 
verkopen, vroeg WPinaday 
me. Dat zette me aan het 
denken. De website die zij 
ontwikkelden scoort boven 
verwachting goed op Google 
en levert me veel nieuwe op-
drachten op.’
www.glitchart.nl

Meer informatie: www.wpinaday.nl of bel 023 576 8754

Exposeren in een galerie of vergroot je je 
verkoopkans juist online? 
Het antwoord daarop is volgens Jeroen van Wan-
delen (oprichter WPinaday): ‘Een kunstenaar die 
exposeert in een galerie kan zijn bereik en doel-
groep verbreden door ook aanwezig te zijn op het 
internet. Zo ligt de wereld aan je voeten, terwijl je 
anderzijds je online doelgroep tijdens exposities 
juist fysiek kennis kunt laten maken met je werk.’ 
Het één versterkt het ander dus. 
Maar waar begin je?

WPINADAY UIT HAARLEM BOUWT GESPECIALI-
SEERDE WEBGALERIES VOOR KUNSTENAARS 
MET DE KENNIS VAN WEBSHOPS EN DE LOOK EN 
FEEL VAN EEN TOPNOTCH GALERIE: 
‘ONLINE ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EINDELOOS.’

Toekomst van de galerie
Kunstenaars onderschatten vaak de kracht van 
een goede website. Sites bevatten over het alge-
meen veel tekst en persoonlijke informatie, ter-
wijl goede foto’s en tarieven ontbreken. Terwijl 
je met een overzichtelijke website potentiële ko-
pers kunt meenemen in jouw persoonlijke verhaal 
én de kunstwerken centraal kunt stellen, met ver-
koop en opdrachten als resultaat.

Wat kan WPinaday voor jou betekenen?
Aansluitend bij de populariteit van smartphones 
en de bloeiende eCommerce profiteer je als kun-
stenaar van een online galerie met de mogelijkheid 
tot offerte voor of aanschaf van een kunstwerk. 
We helpen je het verhaal achter en de beleving 
van je werk interactief te maken. Door middel van 
een online marketingstrategie genereren we be-
kendheid via zoekmachines en social media. Met 
WPinaday krijgt je webgalerie de juiste uitstraling 
en maak je je online ambities waar.

Kunst
in de 
webshop
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De bloemenkrans voor ‘Tomb Piece’ is met veel 
plezier gemaakt in de galerie door mijn twee-
lingzus Josje Reuten, die lang als professionele 
bloembinder een zaak had in Maastricht. Samen 
met Cees werden de bloemen gekocht en de keu-
zes zorgvuldig gemaakt zoals de vergeet-mij-niet-
tjes, waarover Cees zei: ‘die zijn natuurlijk ge-
weldig, denk ook niet dat mijn vader en ik elkaar 
zullen vergeten’. Mijn moeder had het ook nog 
over Kaapse viooltjes (de lichtblauwe zoals de co-
ver van het boek is ervan afgeleid) omdat die in 
een zeemansleven erg belangrijk zijn en waren…
de Kaap, voorbij richting Indonesië. Enzovoorts, 
met dat gevoel kwamen her en der door de hele 
galerie kleine gevouwen bootjes te liggen, als her-
inneing aan de zeemanstijd en dus grote ‘afwe-
zigheid’ van vader de kapitein…die vroeger door 
Cees en zijn moeder Greta in elkaar gefrutseld 
werden als tijdverdrijf...bij het wachten op hem 
…nu zijn ze weer door hen gemaakt maar dan van 

‘officiële‘ rechts documenten.
Verder zijn naast het autobiografische verhalen-
boek ‘Het Ultieme Zelfportret’ een selectie wer-
ken geinstalleerd die zijn ontstaan in een barre 
periode uit Krijnens leven, die zijn weerga niet 
kent. Zoals de twee grote deuren uit zijn atelier 
die door de politie totaal kapot geslagen zijn bij 
hun poging naar binnen te komen om hem te hel-
pen: ‘Panic Attack, Perception of the Doors 2015’ 
en de indrukwekkende levensgrote werken op pa-
pier van Cees gehavende lichaam, het tweeluik uit 
2015 van 200 x 110 cm, ink on paper met de titel: 
‘The Physical Possibilty of Death in the Mind of 
Two Creative Living Beings’.
Bij de voorbereiding van het concept voor de ten-
toonstelling in het ‘hokje’, Cees’atelier, schetste 
ik in samenspraak met hem nav van het te presen-
teren boek ‘een geheel,‘ dus eigenlijk naast hoog-
tepunten uit een bepaalde periode ook werken die 
beeldende spiegels zouden kunnen zijn van de ver-
halen in het boek, zoals de werken: ‘Michelangelo 
Pistoletto’, alumount silk reflecting en ‘The great 
little brown bag cover up. Boozing NYC’, 1996 
Mixed media with polaroids. Eigenlijk een kleine 
installatie op zich, een in vier delen op de grond 
geplaatste groep ingelijste polaroid ‘kiekjes’ van 
papieren zakjes die gebruikelijk zijn in New York 
als ‘cover-up’ van het verbod op alcohol in het 
openbaar. En passant gefotografeerd en lukraak in 
de lijst geplaatst….en overal op de vloer komen 
we dan ook weer de gevouwen papieren bootjes 

weer tegen. Ook deze beelden zijn eigenlijk zicht-
baar gemaakte verhalen van een verblijf ergens of 
ook nergens.
En natuurlijk was daar ‘Greta II, Blind folded in 
the role of Lady Justice’, 2016 – ongoing. Silver-
plated, in een jurk van Donna Karan, met haar 
Hermes sjaal over haar ogen, geblinddoekt als de 
Vrouwe Justitia die een zuiver en eerlijk oordeel 
over de werkelijke gebeurtenissen zal moeten ge-
ven. De titel en het jaartal verklaren de betekenis 
van dit werk, deze rol van haar zal inhoudelijk en 
‘ongoing’ zijn. Zij zit midden in de galerie op een 
klassieke stoel, in alle rust lijkt het, met haar ge-
zicht richting de entrée. Het is als het ware alsof 
ze de bezoeker ontvangt…en rechts achter haar 
staan de zeer grote, kapot geramde deuren tegen 
de grote wand van de galerie geleund, het ‘Panic 
Attack’ werk.
Ooit stelden we ‘Lady Justice’ tentoon in het ka-
der van de Amsterdam Art Fair, bij het museum-
plein in Amsterdam, onder de titel ‘Lady Justice 
has Fallen’ Zij lag daar letterlijk op de grond in 
een machteloze positie met naast zich op de vloer 
getekend haar weegschaal en een zwaard….ook 
daar was onrecht en machteloosheid het onder-
werp.
Maar ook hier, bij het zien van deze ‘Greta’ kun-
nen we weer Huub Stapel terecht horen roepen 
‘oh! Wat ziet ze er geweldig uit…’

Antoinette Reuten, Amsterdam
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OLPHAERT DEN OTTER  

De vrouw die ik zestien jaar mijn schoon-moeder 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, schijn-
baar 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 tus-
sen 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 aller-
laatst 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.



THE EVERYTHING CEES KRIJNEN © 2019 17

MUSEUM
PAUL MCCARTHY  

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 kwets-
baar en alles kan gewoon kapot.

CEES KRIJNEN  

De onderkant van de kin is fijn, achter de oren is fijn en net boven de kont is fijn. Afwis-
selend 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 ge-
middelde 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 huis-
dier 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 spe-
cifieke 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.
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MUSEUM
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 adapta-
tie van een propagandabillboard uit de tweede wereldoorlog voor Japanse Kamikaze eenhe-
den, 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 le-
zen: ‘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.

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 verla-
tingsangst.

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 verant-
woordelijk 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 navel-
streng met Dom Geluk is doorgeknipt en die groeit ook nooit meer aan.

GAVIN TURK  
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MUSEUM
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 daar-
nawordt het net zo oorverdovend stil als voor je hier ooit kwam.

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.

TONY MATELLI
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ART/THEATRE

o n  t h e  p a p e r  s c r e e n

several artists working with paper with each of them 
a different concept, approach and realisation

Bas Ketelaars, Federico Murgia, 

Cees Krijnen, Lucas Hoeben, 

Paksha van Slooten, Paul Tegenbosch, 

Maaike Kramer,  Andrea Radai, 

Jan Willem Maris, Marena Seeling, 

Olphaert den Otter, Lon Robbé

prinsengracht 510 , open: wed. – sat. 13 - 18 h
reutengalerie@upcmail.nl
www. reutengalerie.com

Image © 2019 Eric Martijn
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CULINARY

Serves 4

1 bunch organic carrots
3 tbsp butter (45 g)
6 garlic cloves 
Olive oil
Freshly ground pepper, for seasoning

Peel the garlic cloves and crush them until ever so mushy.
Scrape the carrots and look for unwanted insects. 
Boil the carrots in sufficient amount water until cooked, drain!

For the dressing, heat the oil in a seperate non-stick pan and add the 
garlic for about 30sec.

Put the cooked carrots on a plate and sprinkle the warm dressing, 
season with pepper to taste. 

Blok Carrots
This recipe is a modern organic take on the classic dish.
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