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Het ongelooflijke verschil tussen groot en klein, tussen droom, realiteit en verwezenlijking, de verbazingwekkende 
grootte, bombastisch, het hoge menselijkheids gehalte van de houten pop, het intieme tegenover het massageweld, 
het sprookje, de afwerking, de techniek, mechanisme, de gewrichten, de nek als abstractie, bouten als metafoor. 
Vergankelijkheid, wegwerpmens, plastiek, modder, vuiligheid, kind zijn, een spelletje, verhulling, close-up, veel detail, 
contrast in kleur, kwijlsliert, dikke navel, ogen die je niet aankijken en daar kan je slechts blij om zijn, platte poep, 
dikke knieën, handen die niet veel gebruikt zijn, buikje nat van speeksel, honger schreeuwt, kwelling van verlangen, 
de verdwazing, doolhof, een massa en daar niet in kunnen verdwijnen, sterke aanwezigheid door uiterlijk verschil, 
vormelijk contrast in een op zich staand patroon en in het geheel, een zee met druppels van drijvend steen, bloed op 
een machine, de klauw van de technologie; van de industrie met gruwelijk menselijk motief, de greep op de natuur 
pogen met grote middelen een evenwicht herstellen waarbij er altijd meer slachtoffers zijn, de greep van de mens, maar 
niet met eigen handen, wel met de door hun gemaakte robots, kunstmensen, de dinosauriërs van de welvaart, geboren 
in de industriële revolutie, embryo’s uit de oudheid, huidskleur als een laagje verf, bevlekt met bloed, een dode zwaan 
in zijn greep, lijkwit, vuil, het bloed uit zijn snavel getrokken, uitgespuwd over de vingers van een kermisattractie, je 
hebt genomen en net daardoor verloren, de schoonheid ontnomen, de kleurloosheid van een leven, de kleur van een 
dood, waarbij mensen met maskers oorlog voeren tegen besmetting, tegen een angst van de griep, bang van vogels,… 
vermoord! Sla ten bloede, plastiekzakken! Clean, oneindigheid van de zee, met al die personen in vacuümkostuum, 
hermetisch sluitmoment, afscheiding van de wereld in de wereld, huid is taboe, wit frommelig plastiek is de scheiding 
van je eigen dood, of blauwe schoen-, jas- en groene oogovertrekken, brilletjes die de nadruk vragen, maar die niet 
kijken, leger van antibesmetting en toch …mens volgt schaduw; schaduw volgt mens, mens volgt het commando van 
de zelfredzaamheid, als je de held ziet komen is het gevaar reeds geschied. Handen zijn het ongeziene gezicht, handen 
zijn de werkinstrumenten van de monotonie, honderden, 1000den, ..², vijsjes, allemaal gelijk, worden verpakt per 10, 
100den dagen aan een stuk, bewustzijn verliezen, leven als een vijsje, kitsch, koket, grootmoeders lichaam, omhulling 
van kleur, van kermis, van droefheid; oude plooien beschildert met rood van zoete kersen, als je wilt proeven smaak 
je azijn en stof en plastiek. KUNSTSTOF    KUNST OF… handen van stof, terugkeren van kleur, wat belangrijk is, 
is wazig gelaten; onbelangrijk scherp, een klein detail dat het geheel uitdrukt, gecomprimeerd zoals een naaldhak: alle 
gewicht op één punt: 1+1=1. Onlogische associaties benadrukken het pijnlijke van de inhoud van de waarneming, 
een leger van schoenen, een slachtveld waarvan de mensen weggeveegd worden door de tijd, enkel zijn de schoenen 
nog tijdsbestand, horizon van absurditeit, verlies, weg weg, handen die gebaren die vertellen een verhaal, een conflict, 
bewegingsonscherpte, futurisme, sciencefiction met nostalgische spullen, toekomst en verleden, heden is heden, 
variatie en monotonie horen daar verschrikking en herhaling, hoogte duizeling, geen menselijkheid, reikbaarheid van 
het menselijk intellect, waar is de grens?
Druppels zweven, ruimte is leegte, alles neemt ruimte in, ruimte kost geld, blijven hangen in je vallen, onduidelijk 
wazig en deels transparant, bloed en wit, schim, leegte, achtergrond wordt voorgrond, een latexfaçade, een wassenpop 
in verval,  los vel, politiek glimlacht telkens van pijn, van zwarte gaten waar ogen getuigden of nieuwe haren of de 
vrouw zonder façade, de ruwe achterkant zoals ze is: zwak, triestig en zielig en ongelooflijk mooi, stroomt bloed de 
wonde onzichtbaar, bolle blozende appelboombilletjes in vacuümquarantaine, elke dag nieuwe uitgaven van nieuwe 
woorden en meer dan exponentieel toenemen van beeldmateriaal, zodat mensen stikken, dom worden omdat meer 
kennis zich manifesteert, zee van zee, verdrinken in de oneindigheid, oneindigheid in eindigheid, twee lichamen 
verstrengelen naar nog een grotere afstand, zwart wit draaiend naar elkaar happen zoals vissen die met spierkracht 
armentaal produceren en elkaar begrijpen, bruut drama en begrip en liefde en naaktheid, zwevend in een zwart gat, als 
marionetten van zielenleed, wazige figuren lopen bewegen huppelen, naar onbeduidende doelen, chaos door vaagheid 
versterkt en getemperd, schimmen van bedrijvigheid, voyeur, de lens als mens naar elkaar verlangend, want in een 
zandbak speelt een meisje groots theater: wanneer iedereen dood is, valt het leven in haar schreeuw des te harder op, 
evenveel lijken als zandkorrels, terwijl de laatste warmte van oude dekens door lijken wordt bevroren, golfjes in het 
zand, schaduwen die diagonaal de lengte van het beeld verlengen, die de schreeuw naar leven rekken zoals een elastiekje 
tussen twee rijdende treinen van elkaar weg, lege schoenen, grove korrels vervormen het beeld tot een vuil en zanderig 
gegeven, assen van peuken van muzikanten die even pauze nemen en met hun zonnebril nog gemakkelijker staren in 
het one”indige: een horizon die zo ver weg is dat hij verdwijnt in het onzichtbare van de lucht, doe je ogen dicht en 
je ziet de oneindigheid en die ziet zwart als een verduisterde zonnebril, zwart is zwart en dat is niet hetzelfde als mat 
zwart of glanzend of groengrijs of zwart, nee zwart is zwart is leegte; gaten naar onbekende terreinen of oppervlakten 
van niets, als wapen, gericht naar de grond, de oorlog is even gestopt, voeten in rust, tenen in gesprek met de andere 
voet, een speeltuin in duister oorlogsgebied, waar de muziek stopt begint de stilte en toen bij het kijken naar elkaars 
handen begon het vragennaar elkaars verlangen., een staart in de baard en waar haar zou moeten zijn is een gladde 
schedel, bedekt met een laagje mensenvlees, de charcuterie van het bovenhoofd, een rimpelloze beenham, bolle bokaal 
gevuld als tomat-crevette met calculatoren, harde schijven, prullenbakken en geheugens, waar gaat die informatie 
naartoe, waar blijft die in godsnaam? Weg is weg, waar is weg? Onzichtbaar is weg voor het zichtbare, maar niet voor 
hypnose. 
Verdwaalde mensen, omgeven door zee, zitten in een onzichtbare boot… weg is weg is wil, wil naar Utopia, wil naar 
dromen, wil weg.
Mannetjes die op poppen lijken of andersom, een decor dat op de realiteit lijkt of andersom, licht dat water doet 
branden, anonimiteit, kijkdoosje, theater plastiek, wanneer zie je op een foto bevroren beweging die wordt verder gezet 
in het hoofd van overvloed, herhaling maakt blind, klonen van dingen binnen deze omkadering zorgen voor verwarring 
van niet focussen op 1, één verdwijnt in de klonenzee, met elke kloon verdwijnt alles gelijk, bewegingsonscherpte, 
onzin, nutteloosheid van nutteloosheid, laat uzelf de vrije loop gaan, het kind van weleer waar alles groter en meer 
lijkt, waarbij je dat niet beseft hebt, torens moeten steeds hoger, mode en stijl en stijf, vrolijke elementen worden 
vermoord in die te stijve elite, je kan er niet naast kijken, maar ook niet in, twee vraagt meer als één bolletje, 
dat als oog in het oog zit, planten die zo aantrekkelijk mooi zijn dat ze de perversiteit krijgen van seksueel vocht, 
de schoonheid verbonen met seksueel venijn, gevolgd door orgasmatige verlangens, gevolgd door gezaag, gevolgd 
door het wederkerend patroon, anemoon, huizen op palen op afval onder mens, weerspiegeling en vooral als al 
dat afval zoals een kleurige bloemenweide ligt te wachten op insecten, mens als insect, zoekt onderdelen om zijn 
lichaam te verlengen, een tang, een hamer, een kettingzaag, tanden als enorme tangen om iemand vast te nemen 
in een beweging die doet stilstaan, pijn, moment voor de pijn van schrik, haren die vliegen in het zand, ogen die 
wegdraaien, hoog amusementsgehalte, naakt gebit, ogen vol ongeloof, mensen in een kringetje geamuseerd staren met 
vooruitzicht op pijn, een eenzame paraplu verwacht spetters bloed, dikke korrel op kleurendruk, ogen die naar iets 
onbekend onzichtbaars kijken, vreemde cultuur, gek patroon, vrouw of man, oud en frisse lippenstift, pezige nek als 
een spoorweg naar verrotting, een gigantische vis van waaruit de mond soldaten komen, met een missie van zwart wit, 
een ketting van kogels die afdrukken maakt als getuige van een plaats waar actie en gruwel bij voorbaat passeerden, 
die tegelijk onwezenlijk, belachelijk en serieus is: een onbeduidende vorm zwemt in de lucht, menselijke embryo, 
lelijk wel, plakkerig, vettig en fragiel, een weekworm die platgetrapt en deels uitgeslijmd wordt verrot, bezoedelt 
water, vuil eigeel, al het wonderlijke gecompresseerd in die kleine dot, uniformiteit op de lopende band van schoenen, 
blauwe pakjes met armen aan bewegen op het ritme van het draaiend tandwiel der oneindigheid, versmelting van 
beeld en gedachten, één worden is schijterij, de gedachte dat er geen meer zijn, is de hoop die leven wekt, boom boom 
boomzijn, booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom, verlos me 
van het kwaad, ogen die niet langer gebruikt worden, verbeelding die niet meer wordt verbeeld, dood aan het lichaam 
opdat het de geest gaat leven, zo traag dat het bijna stilstaat, de trilling zo klein dat de constante lijn voor de waarnemer 
verschijnt, maar niets is minder waar. Een huis lijkt in scène gezet, het alledaagse leven in een niet-alledaagse context, 
de schoonheid van de onzekerheid, pas op, elk moment kan het vallen,  de spanning van het onvermijdelijke, sommige 
roestbakken roesten niet, roest is complementair aan beton, woorden waarvan de betekenis onduidelijk is, zoals tafel, 
barsten uit hun voegen  uit de barsten of de barsten voegen met roestbruin van ingesmeerd beton, kabels slingeren, het 
eigen gewicht verstoort de strakke lijn, plooit door, knakt zoals een pruimenboom alsof het een laatste moordpoging 
om te vluchten van de beklemmendheid van claustrofobie, eenmaal in de stad denkt men soms aan de niet-stad, die 
daarbuiten ligt, naakte mannen lopen op een rij, euforie en euforie zij aan zij over het zandstrand, geel flauw blauw 
gaat over in vaal grijs, levenloze gezichten tegen een surrealistische achtergrond, materie, getuigen en hangen te zweven 
tegen de bureaucratie die deze mensen er zo goed uit laten zien, zo saai, saaiheid en spanning, ontzettend prachtig licht 
dat diepte weergeeft, wolken die bijna zwart zien, vogels die het perspectief bevestigen en collectief in deze richting 
toe vliegen, komen boven de foto uit, vliegen boven je hoofd en met je nek gekromd kan je dit vliegend fenomeen 
enkel bewonderen, grijsheid zonder die korrel, strepen van regen, diagonalen die niet afwijken van hun lotgevallen 
koers verpletteren en uiteenspatten tegen de nattigheid, vervolgens overreden worden, geplet door draaiend rubber, 
klootzak! Agressie en woede en snelheid kan mooi zijn, wist je , verwrongen van futuristische vormen perspectief 
op wieltjes, je ziet maar je hoort niet, de doofheid van het niet kussen, maar toch begrijp je de kreten van woede en 
blijheid van het massa gebeuren met spiralen van prikkeldraad, bijna onzichtbaar, sterk aanwezig als een mooie lijn 
die fijne ellipsen maakt, in de drukte veraf afwezig in kostuum, twee takken die als een bloedneus in iemands handen 
stromen, raken elkaar en doen de hersenen ontploffen, verstomming, blind in de verte staren alsof je dat gevoel wilt 
bewaren in die domme glimlach, een zwaan alsof het een gekruisigde was van regen en veertjes, de dwaasheid van die 
domme kop die nog een dommere bezigheid doet, belachelijke bezigheden worden bezielt met goddelijke toewijding, 
aanbidding, een arme dorpskerk wordt overvallen en ingepalmd door de krijgers van radioactief uranium, door ramen 
hangen dampkapbuizen, buiten staan olifanten te wachten op een voorbij rijdende trein en het vliegverkeer staat 
stil na deze inval, mannen gebukt over een berg mensenlijken, die deels deel zijn geworden met het roest van de 
woestijn, zoals pissebedden afval recycleren door het te composteren staan deze fijne heren te graven met grafhouweel 
op zoek naar die ene speld, pas na de 3de keer zie je de wieltjes, de verplaatsbaarheid belicht vanuit duistere wolken 
een braaf meisje, een leeghoofd gevuld met hard en obscene gedachten, want mensen zijn beesten als ze hun zin niet 
krijgen en wanneer wel, ademhaling versnelt, hart klopt in je vingers die je handen doen trillen, dudoem, duDOEM, 
DUDOEM.. beeld verandert.
Hond kijkt naar man kijkt met gedachten naar onbekende terreinen met ogen naar de soepketel die op het gasvuurtje 
staat te pruttelen, bij de rugzak op het dekentje waar de hond ligt kijkt naar de man kijkt met gedachten bij de soep 
naar de hond.
Een maskertje met ruwheid een stortberg creëren, de Mount Ever est van oude stoelen en dan gaan zitten, euforie 
eureka, europa, met je ogen in de wolken en met je neus de geur van rottend stoelengeweld ruiken, snorkelen, want 
van dromen alleen kan je niet leven, maar van schouders die voorovergebogen gekromd en armen gestrekt en gerokken 
die de berg ontleden van onderuit, dat is pas kracht, dat is een masker die de briesende ademhaling tegenhoud die de 
berg zou kunnen verplaatsen, drie dwazen, gestigmatiseerd tot hun eigen beulen, zonder ooggaten, voetafdrukken, 
een jutten zak als wapen, niet meer spreken, kijken, horen, bewegen, in een zanderige woestijn niemandsmannetje 
spelen, opengereten klootzak, een lichaam gekruisigd en versneden tot speklapjes, ribben als een wassenbord, een 
paardenkop kruisloos zwevend hangen aan nagels,  iiiii A ik ben het paard en hier is mijn bloed, drink het alsof ik 
was een bloedworst, embryonale aap, met neusgaten als een stopcontact voor een reuze koffiemolen laat maar te 
veel afleiden als een baby zoeken naar die wereld, kijken naar kleuren met je tong de lucht proeven, rimpels en een 
opgeblazen borstkas in lederen handen om je te troosten voor de droefheid die te verwachten valt,allerlei gezichten, de 
een scherper als de ander, maar er is er maar één die je aankijkt en je kijkt terug en wilt haar vragen: waarom kijk je 
zo? Wat is er te doen misschien? Van de massa is er slechts één die je opvalt en net diegene heeft als enige jou gezien, 
als alles volgespat is met bloed kun je de spetters niet meer zien, omdat ze dan verdwijnen in het geheel, en dat geheel 
je ogen afdekt, een hoop ongeloof met de mond op twee centimeter, handen bebloed en wat zou er in het witte kopje 
zitten: een potvis op het strand, dood zwemt naar die oneindige horizonten, als een zwarte olievlek een groot bewijs 
van organisch bestaan der dingen, niet langer van zichzelf, een walvis verdwaalt, de natuur verdwaalt, een gigantische 
naaktslak in de open woestijn, een dode bultrug op het strand, een golfbreker van massief natuur, witte vlekjes en rode, 
een injectie onder de vleugel, angst voor besmetting, het uitspuwen van minuscule druppels die een wolk van stoom 
vormen uit de vulkanische mond van een drinkende rocker, een klein , klein beeld dat spreekt vanuit een hoge stem, een 
weerloos roofdier wordt van zijn vlucht ontnomen door verschillende armen, veren worden respectloos verfrommeld 
om de naaktheid te zoeken van veerloos vel, om er vervolgens in te prikken, tot bloedens toe met spul waarvan 
je ogen oranje kleuren, bevroren beelden van door juwelen omhulde vrouwengedaantes staren naar een eindeloos 
nulpunt, ze volgen perspectief, horizonten, oneindigheid, voeten in rust, schouders in rust, armen, hart, adem, zijn 
slechts een uiterst zachte, maar hoogst menselijke,  erotische component die dit staan  in gedachten transformeert 
in hevig bestaan, passionele driften, dampend gehijg, nee het blijft bij een bijna onmerkelijke luchtverplaatsing ter 
hoogte van de neus, die bijna geurloos is, onhoorbaar, felle kleuren, dikkerdjes in onsmakelijke gestreepte pakjes 
kijken kwaad, weerspiegeling van bollen van hoofd dat verstopt wordt achter hand waardoor gezicht in al azijn 
plooien en dieptes rimpels, schaduwvlekken, rondingen, ongelijkmatigheden, plooien duidelijker zichtbaar is, verbaast 
en onnatuurlijk geforceerd kijkt deze blik, rode ribbels, symmetrisch, horizontaal, onder elkaar, golven van rubber 
vormen de bescherming in nare omstandigheden, met een wortelrasp op je rug ben je tegen buitenaardse bestand, zo 
sta je daar in een wit museum met genitale vloer, een lege vorm die het tegendeel lijkt,handen kneden plastiek, een 
glimlach die verre van vrolijk lijkt, eerder diepe horror, hoofd zonder lichaam, Piet, Piet, wat zijn pakketboten? Zie je 
niet dat je verliefd bent op Narcis en op jezelf en dat zijn de fietsen die er te veel zij, dat zijn de emoties die er teveel 
zijn en vervolgens worden weggevaren en kleine hoofdjes kijken soms achterom en zien dan dat ze reeds ver van huis 
zijn, terwijl harde muziek hen blind maakt en kippenvel geeft waar bouillon van wordt getrokken en in de soep van 
vertier wordt gedraaid,  terwijl 100000 wielen onbeweeglijk voorbijgaan, mensen zien niet wat er gebeurd, met hun 
oogkleppen kijken ze in de lens, lens in lens met een lichtstraal als enige communicatie en volledig afgezonderd van 
mensen die in hun blote gat over de reling vallen en de kast opent zich en inspiratie als een droomwolk van veelkleurig 
gas vult de kamer en het hoofd vanbinnen absoluut niet tot bedaring brengen, maar integendeel doet zwemmen in 
vergeten tropische lagunes terwijl de lucht zwart ziet en slechts enkele dingen zijn belicht zonder aanwezigheid van 
externe spots, maar inwendig licht dat oplicht in vreemdemans ogen en handen en wanneer de vrouw naakt voorover 
bukt is de hemel even stil, iedereen stopt met kijken in de lens, kijkt niet om maar stopt voor seconden die worden 
gerekt tot een periode waarin je de tijd vergeet, maar die vrouw niet, haar schaduwen vervormen, bukken, bukken, 
weg , gedaan met staren, verder doen in de richting  van het licht, handen , braaf  geplooid, lichte bewegingsonscherpte, 
oude lingerie, hoofd wordt gestoken door draad die de muur van de vrijheid vormt, alsof de neus de vrije lucht nog 
snuift terwijl het hemd en broek en schoenen vastgenageld zijn aan de verplichte vaste grond, de grijze wereld, de grijze 
wereld, die naaktheid een kleur geeft dat als een fragiel masker ver alles hangt,
Die zelfs de regen niet wegwast, gloriaah! Laat me vrij zijn, weg met de belemmeringen, met de gedachte met die 
mensen met hun regels, armen strekken en brullen en luchten, whhaaAAH, alle kracht die auto’s omverduwt, die de 
maan verbrijzelt, die de straat wegtrekt, die seizoenen tegenhoudt, al die kracht is de mijne, verzet, verzet,  de vijand 
is  in zicht, onze eigen soort moet vermorzeld worden, met onze tankjes van plastiek, met onze hersens van goedkope 
mayonaise, laat ze niet, attack, defensie, mijn duikbril staat al op mijn helm om mijn tranen te camoufleren,  want 
ik ben een doder onder het nationale etiquette, ik doofde mezelf nooit, jamais zal het geluk nog aan mijn kant staan, 
doden is vergeten, iemand is dood als je hem vergeten bent, nee, iemand is pas dood als je op hem geschoten hebt, 
kanonnenvoer, help moeder want ik ben een moordenaar, gerechtigheid, een prachtig gezicht, 100den flesjes vloeistof 
waarvan je niet mag drinken, proeven ,voelen, ruiken, horen, nee, , niets, enkel kijken , niet te langs, anders vallen je 
haren uit, “vergeet je handschoenen niet,” zei huisman tegen zijn vrouw Theresa, die na een snel ontbijt wou vertrekken, 
maar ze wist goed genoeg dat ze die dag al niet op tijd zouden zijn in het labo, Brand! Brand, de koffiebonen opdat 
we wakker worden wiel, benen van plastiek en roestvrij inox, placebo’s in een rolstoel, handig, als je pijn hebt kan je 
tenminste krabben of die schoenen kan je nog dragen, het houten been is opgezwollen, als je benen weg zijn ,krijg je 
een monstermachine in de plaats, virtuele realiteit of reële virtualiteit, mannen in uniform praten tegen een ontvanger 
in hun handpalm. Willen terroristen arresteren en een proces geven, de voedselinspectie erop afsturen want hun kebab 
deugd niet, pas is een pas is een pop, pas op, want misschien is ze levend, verbrand gezicht, zwarte gaten van tanden, 
ogen, neusharen, kleur vorm, reliëf, niets, leeg zwart, vlekkerige huid, jonge knapen gekruld over houten balken die 
op op ritmische wijze touwen aanspannen, bruine lichamen op witte balken, op zee, geen land, ze zullen nog ver 
kunnen zwemmen, wanneer de glazen aangedampt zijn, staat de eend op vliegen, voorzichtig worden hier de veren 
gestrekt, rug gerecht, borst gevuld met frisse zeelucht en verder wordt gewacht, want hij durft niet, want wat zou dat 
zijn dat vliegen, weg van de beschermende hand, wanneer je twijfelt aan je geslacht kan je maar best ze allebei zijn 
en een glas wijn drinken, in die lege eetkamer met de televisie als je beste vriend, zo sensueel en bruut  in hetzelfde 
moment, alsof een kanon een kanonskogel liet verdwalen, zo staat dit vaartuig als gehalveerd door een cirkel van 
vernietiging verfrommeld metaal, transparant, explosions in the sky, lappendekens die de gekwetste moet beschermen 
van nieuwsgierige ogen, cowboy op het massagraf, op zoek naar zijn paard, naar moeder die blijkbaar hier tussen 
moet liggen omdat iedereen dood is, gevonden dood een olifant zo dood als een pier en ik hier vertwijfeld denken aan 
wat komen zou, wetenschappelijk onderzoek, overplaatsing naar kooien naar labo’s, naar kooien, naar entertainment 
industrie in kooien, komt dat zien! Mummies, echte mummies, een handschoen als bloedloos handje gebogen over een 
emmer, een spuwvulkaan van kleurig grijs blaast de wereld zijn wolken toe, kleine foetus, gevoelloos, uitdrukkingsloos, 
rood slijmerig slierten in een ei van bescherming op de van de gegooid of tussen de boterham, komen eten!  

In een zandbak speelt nu iemand groots theater



We wilden vooral een sfeer scheppen. Een gezellige sfeer in die Kiosk. Zo’n gezelligheid die de eenzaamheid 
ervan verraadt. De horror van de living. PLastieke bloemen verwelken niet. Een sfeertje verpakt in 
huishoudfolie. Het huishouden van de verzamelaar. De verzamelaar van waardeloosheid.

In de Kiosk is nu een gat, en als je daar door kijkt, zie je een wondere wereld van kleur en plastiek. Je ziet 
een levendig tafereel van dode eekhoorns, vogels, herten en andere planten opgezet in een onzichtbare 
ruimte. Deze magische kijkdoos wou ik Vaast laten zien.

Hij had me een sms gestuurd: zin om deze woensdag in Kiosk tentoon te stellen? Ja, dat is goed. Maandag 
tankten we de auto vol en reden toertjes in Gent. Van mijn huis naar mijn atelier, naar Kiosk, naar mijn huis, 
naar de Kiosk. We bleven rijden tot we wisten wat we gingen doen. Dat duurde ongeveer 5O kilometer. 
Met de hulp van heel veel spullen wilden we de onzichtbare ruimte van de magische kijkdoos tonen. En in 
die veruitwendiging leeft een triest persoon. Deze trieste persoon is de gezellige mens. 

Een façade is meestal beleefd, gereserveerd als een vernissage. Het zegt weinig. Het 
toont en wordt onderhouden, en blijft gewapend. Het is de schelp van de cocon. De 
voorgevel is ondoordringbaar. Het beschermt, het is een masker, een gasmasker. 
Het interieur daarentegen onthult. Pas wanneer je daarbinnen bent, begint het gesprek. Sommige spullen 
schreeuwen, anderen fluisteren. Het zijn sporen van iemands denken. De compositie en aanwezigheid 
van een resem aan materialiteit onthuld de eigenaars gemoedstoestand, zijn interesses, zijn geheimen. De 
gastheer gaat naakt, de bezoeker penetreert. Binnen is het warm, buiten bleef het koud.  
Stel dat bovengenoemde stelling waar is, dan heb ik een probleem. Ik wordt geplaagd door een virus van 
brol, dat me achtervolgd, dat ik opzoek, dat ik verteer en uitbraak.
Als het interieur van een huis een spiegel is voor mijn gemoed, dan wordt ik overmand door chaos 
en wanordelijkheid. Soms geordend, meestal in beweging. Liefst in beweging, anders moet er worden 
afgestoft.

Nu voor woensdag stond mijn hoofd er niet naar. Halsoverkop ging ik enkele uren na de Kioskopening naar 
New York. En eenmaal daar in de subway viel er me iets op. 
Er was geen noodrem.

Rariteitenkabinet Villa Drashhoek 

… is een sociaal-artistiek concept, ontstaan door de samensmelting 
van ideeën van Stijn Van der Poorten en Bert Jacobs en met hulp van 
verschillende gelijkgestemden. Het Rariteitenkabinet is een DIY (Do It 
Yourself!), low budget organisatie gehuisvest in de kleinste villa in het 
Gentse.

Het is een normaal rijhuis, met een niet normale invulling: de ruimtes 
zijn volgestouwd met prularia van allerlei pluimage en afkomst. Het 
is één groot atelier, waar alles mogelijk en verplaatsbaar is. Villa 
Drashhoek wil een inspirerende plaats zijn waar kunst verzoend 
wordt met een gezellige non-elitaire sfeer. We zijn er voor en door 
kunstenaars en voor en door het kunstminnende publiek die ook van 
muziek, poëzie en alles daartussen houden.

Ik werd wakker met het idee mijn 
huis te vullen met ballonnen. 
Een huis vol ballonnen, 
een hommage aan Marcel 
Broodthaers.

Allereerst wil ik even stilstaan bij 
het object de ballon. Een ballon 
is, zoals een mossel of een ei, een 
lege betekenaar. Een betekenaar 
is de drager voor een betekenis. 
Zoals aan een lege mossel 
betekenissen worden gekoppeld 
van de Belgische identiteit, lekker 
eten, de zee… Zo is een ballon ook 
een vorm, die iedereen kent, en 
waarbij je niet ver hoeft te zoeken 
naar betekenisassociaties. 
Iedereen is wel eens op een 
verjaardagsfeest geweest, of zag 
de ballonnen van de witte mars, of 
associeert ballonnen met vliegen.

Wat ik nog specialer vind aan een 
ballon dan aan een mossel of ei, 
is dat de enige mogelijkheid in de 
vorm van een ballon bestaat door 
een compacte samendrukking 
van niets, van lucht. Een ballon is 
in die zin nog meer gedefinieerd 
door zijn lege inhoud, en die lege 
inhoud (lucht) moet zodanig sterk 

De hiervoor verantwoordelijke 
instanties moeten hierover 
zeker vergaderd hebben. Op het 
moment dat deze toestellen bij 
de subway-company werden 
bestelt, moest er een keuze zijn 
geweest tussen metrotoestellen 
met of zonder noodrem. Ze 
kozen zonder.
Ik weet niet of die noodremmen 
in België ooit gebruikt worden, 
het is toch maar handig om 
weten dat je altijd aan die rode 
dingen kunt trekken in geval van 
hoogurgente uitzonderingen.  
Het verschil is wel dat onze 
toestellen bestuurd worden 
door mensen en in mindere 
mate door computers. 

Dit heeft het logische gevolg dat wanneer een metro abrupt in noodstilstand getrokken wordt, die relatief 
snel door de chauffeur terug in eerste vitesse geschakeld kan worden wanneer het een ludieke actie 
betreft. Want wanneer er zich geen noodsituaties voordoen, zie ik enkel dronkaards of deelnemers van een 
spelprogramma van de commerciële zenders daarin toe in staat. Edoch kost dit tijd.

Moest er dus een noodrem in de subways van een grootstad als 
New York ter handen zijn, zou dit binnen de kortste keren het 
hele computergestuurde subwaysysteem in de war sturen, met 
alle economische gevolgen van dien. Een stad als New York heeft 
daarvoor niet de tijd.
Moest dit wel zo zijn dan zou de slotenmaker wel vaker langs de 
Mc Donalds op Times Square passeren. Die eettent is al sinds jaren 
24 op 24 open, wat wilt zeggen dat de deuren ervan nooit toegaan. 
Hierdoor bleven de sloten ervan ongebruikt en dus kan zelfs de beste 
slotenmaker er geen kans op herstellingswerken maken.

Ik hoor je al denken: zo rommelig was die Kios nu ook weer niet. Wel 
dat is waar, en dat komt doordat hetgeen te zien was in de Kiosk een 
samenspel was van Vaast en ik. Ik ben al zodanig gewend aan al die 
rommel in mijn huis, dat ik de marginale esthetiek ervan nog wel kan 
aanvoelen, maar daarom niet meer echt besef. Vaast wel. Zijn gezicht 
bij het zien van namaak Egyptische beelden, porseleinen postuurtjes 
en ouderwetse Perzische tapijten is onovertrefbaar. Waardoor ik al 
die spullen ook op een andere manier ging bekijken. 
Voor mij ging daar het geluk van die dag in schuil. 

Het landschap dat we in de Kiosk orchestreerden was daarmee eentje 
van een derde persoon. Van degene die vervreemd is, maar daarmee 
bewust wordt van zijn eigen externe interieur. Wat een vreemde sfeer 
schiep. En het is die vreemde sfeer, die je ook terug zag in de magische 
kijkdoos, waar het voor mij in deze Kiosk om draaide.

Die verzoenende daad bestaat concreet uit de organisatie van 
uiteenlopende evenementen. Voor de organisatie van die evenementen 
zoeken we hulp langs allerlei kanten, zowel financieel als praktisch. 
Verschillende mensen hebben meegeholpen aan de realisatie, en zo 
krijg je in één huis een kruisbestuiving van verschillende disciplines en 
mensen uit verschillende branches. 
Onmisbaar voor die avonden zijn de barmomenten of feestjes achteraf. 
Villa Drashhoek ontwaakt in de nacht.

Villa Drashhoek is met andere woorden een sociaalartistiek project 
waarbij er een podium en publiek wordt gegenereerd voor jonge 
kunstenaars en muzikanten. We proberen een platform te creëren 
voor jonge en niet zo jonge artiesten waar ze in een relaxte sfeer 
hun ding kunnen doen. We proberen geen doorgeefluik te zijn naar 
de traditionele kunstinstituten maar blijven echter ons eigen ding 
doen. Die organisatie willen we zo professioneel mogelijk doen, maar 
natuurlijk is het ook een leer- en groeiproces met ambitie.

Villa Drashhoek blijft een experimenteel work-in-progress, 
onafhankelijk van andere kunstinstellingen, maar staat open voor 
constructieve samenwerkingen.

Rariteitenkabinet Villa Drashhoek is een jonge, experimentele en 
groeiende organisatie die kunst en cultuur brengt in het gekke interieur 
van het Rariteitenkabinet. Als eigenwijs fenomeen wil het een podium 
en publiek creëren voor en door jonge artiesten. 
Belangrijke principes van Villa Drashhoek zijn gezelligheid, intimiteit, 
rariteit, experiment en onvoorspelbaarheid. Het huis is een grote 
toverdoos, waarin dingen gebeuren, die mensen hun geheugen op een 
positieve manier terroriseren. 

Deze Villa biedt een alternatieve culturele injectie aan, en blijft trippen 
op verbeelding en fantasie.

aanwezig zijn dat de vorm behouden blijft.
Wanneer je die lucht vervangt door helium, een gas nog lichter dan lucht, krijg je het door ons welbekend  
fantastische fysisch effect:  de ballon gaat zweven.

Hij bevroeg de rol van het museum en bevocht de museale cultuur met de wapens van het museum zelf: de 
formele conventies zoals de uitnodiging, betiteling, receptie en publiek… 
Analoog met dit idee hebben Stijn Vander Poorten en ik ons huis benoemd tot het NiMHK, Nieuw Museum voor 
Hedendaagse Kunst. 
Voor de vormgeving van de affiche, de uitnodiging, het spandoek en de signalisatie hebben we de vormgeving 
van het S.M.A.K. klakkeloos overgenomen. Aan de overkant van de straat hebben we het NiMHKKafé ingericht.  

Het werk, zoals het in de kotroute van Amuseevous gepresenteerd was, was geen Helium Transit Shed. Slechts 
duizend van de tienduizend ballonnen konden, door de enorme kostprijs, gevuld worden met helium. Je krijgt 
dus eigenlijk het omgekeerde effect: ballonnen blijven aan de oppervlakte i.p.v. dat ze gaan zweven. Hierdoor 
wordt het huis een onvermijdelijk groot ballenbad. 
Dit was ook zo geweest met helium, met het verschil dat de ballonnen niet op de grond zouden hangen, waardoor 
je voeten altijd een vrije baan hebben en waarbij dus het ballenbad niet de onmiddellijke associatie zou zijn. 

Stel je het huis voor als een grote mosselpot, dan zijn de ballonnen de 
mosselen, die zodanig leeg zijn dat ze willen zweven, en ontsnappen.

Helium Transit Shed is dan ook een installatie van een onmogelijkheid. 
Het is een poëtisch beeld van onkunde, dromen en grootheidswaanzin 
van de mens. 
De onmogelijkheid om heliumballonnen te bewaren (telkens wanneer 
er een raam of een deur open gaat, vliegen de ballonnen weg), de 
onmogelijkheid om de bestaande ruimtes nog langer te herkennen en 
een mislukte poging om het huis te doen vliegen.
Broodthaers stelt het statuut van het kunstwerk en de context ervan in 
vraag. Waarom wordt een kunstwerk een kunstwerk? Omdat er een lijst 
omheen zit, een handtekening eronder, of omdat het wordt getoont in 
een museum?

Ik vind het leuk dat mensen in de installatie zich terug kind voelden en dat iedereen buitenkwam met een grote 
glimlach op zijn gezicht, maar bij een Helium Transit Shed zou dat anders moeten zijn. Doordat de associatie met 
een ballenbad of kinderlijkheid zodanig groot was, bleef er weinig ruimte voor verdere verbeeldingsmomenten. 
Ik wil niet zeggen dat mensen terug kind doen voelen door kunst per se gemakkelijk  of onbelangrijk is, ook al 
gun ik het de toeschouwer van harte, maar liefst had ik het publiek ook nog een ander gevoel meegeven.

Voor dat ander gevoel moeten de ballonnen zwart zijn. Want zoals ballonnen de ruimte verdoezelen, zo speelt 
de kleur van de ballonnen ook een rol. Zwarte ballonnen zouden niet alleen de ruimte bestolen hebben van hun 
oorspronkelijk interieur, maar ook van het licht, waardoor de installatie voor een nog grotere desoriëntatie zou 
zorgen. 
Zwart staat ook in absolute tegenstelling tot de ballonnen zelf. Een zwarte ballon is zoals een zwarte bloem of een 
kleurig opgemaakt lijk. Zwarte ballonnen, opgehoopt tegen het plafond tot aan de vloer, zouden desoriënterend 
en bevreemdend werken. 

Vandaar dat ik het werk nog niet als gerealiseerd zie, enkel in een testfase. 

Het was een dag die enkel mogelijk was door hulp van verschillende vrijwilligers, Sovoreg en Amuseevous, 
merci! Het was meer een sociaal-artistiek project dan een Helium Transid Shed. 
Het was een dag die mooie foto’s heeft opgebracht, een dag om te onthouden.

Helium Transid Shed test

”, zei ze; de spanning was er af.

Wat was er toch met hem gebeurd, waarom moest het zo aflopen? 

Wat kon hij er immers aan doen dat hij/zij zo reageerde op zo’n simpele vraag?

“Hoe gaat het ermee?”

‘Jezus, doe toch normaal!’ Al vanaf de kleuterklas kon hij zo reageren.

Godverdomme! Doe je het erom ofzo? Heb je dan geen enkel verstand? Je weet goed genoeg hoe het met me gaat. 

Hetzelfde als met jou!

De tocht op de trein doorheen dat vreemde landschap deed me denken aan mijn thuisland. 

Dat jongetje is vermist denken ze.

“Zijn ze al aan het zoeken?” ‘Zijn ze al aan het zoeken?’, vroeg ik haar terug.

Zuchtend (een kleine rimpel trilde ), antwoordde ze dat ze dacht dat het leugens waren.

Maar zijn ze nu al aan het zoeken?

“In de tuin, waar het gras altijd kort staat, is de wc proper of ze hebben een schaap.”

Wat? “Wat?”

Ja, wat?

“Hoe, wat, jij vroeg me toch iets?”

Ah, wat was dat dan?

‘of ze al aan het zoeken zijn?’

“Ach, dat.”

Ja, en…?

“, ik denk het wel.”

Dat ze dan maar goed zoeken, want ik heb nog iets voor hem.

Bedoel je die molen?

Nee neen, een reis.

Een reis waarheen de hotels zonovergoten zijn met toeristen, die, badend in het 

zweet, in een rij wachten om voor het hotel te poseren. 

Ik weet nog dat we daar vroeger nooit de kans toe kregen. Als je zon wou moest 

je maar  wachten op de zomer, of of of of of of.

Wat bedoel je nou juist met je werk?

 

“Wacht even, ik kom zo. Doe ondertussen je jas aan terwijl ik de lichten doof.”

Onderweg naar daar moest ik denken aan wat gedaan moest. 

Je stond daar op het strand te wachten met je valiesje in je hand.

Wat zit er in je valies?

Normaal gezien dronk hij/ zij zijn/haar zwart, maar door omstandigheden (het was al zijn zesde tas en nog steeds stond hij 

er stokstijf bij), roerde hij er een klontje in. 

‘Warm, warm. De tas is te warm, de zon is te warm, mijn kleren zijn te warm en zelfs mijn zweet is té warm. Kunnen we 

nergens anders heen gaan?’ 

De koffie verder uit schenkend, kwam ze tot de beslissing dat dat onmogelijk was.

“We kunnen niet weg. Ze zijn ons aan het zoeken.”

Ah ja? ‘En wie dan (drinkt zijn zoete koffie)’. Wie dan?

We kunnen niet weg, de dichtstbijzijnde huizen zijn in Tarifa (Zuid-Spanje) 

‘Tarifa? Ik dacht dat we in Portugal waren.’

Portugal? Neen moederman, Portugal is in Europa, daar zijn we toch niet! Anders konden we even goed thuis blijven. Je 

drinkt toch ook geen thee, of grenadine?

“Hmmm, dat doet me denken aan vroeger. Dat doet me denken aan vroeger, nu denk  ik aan vroeger. Vroeger dacht ik soms 

aan nu, maar daar is het nu                te warm voor.”

Oh neen, mijn valies! ‘Wat, wellek?’

Mijn valiesje ligt nog op de bank van het vorig station.

“Jezus, kun je er nu je hoofd niet bij houden? Wat zit er eigenlijk in?”

Weet ik niet, maar het is wel belangrijk.

‘Is het geld?’

Nee het zijn objecten, boeken ofzo. Of kleuterklassen met gips rond. Of twee poppen met pijpmondjes of cassettes of 

drukplaten ofzo. Denk ik hé. Maar nu de trein toch stilstaat (geleidelijkaan kwamen meer mensen buiten) ga ik mijn valies 

halen. Een half uurtje te voet. Te doen hé!

‘Ja voor jou wel, wij blijven hier.’

Oké dan zie ik jullie aan de andere kant.

“Goed, heb je je portefeuille bij”, vroeg moeder: “en je sleutels?”

Juist! En hij verdween in de vlakte…           Allerlei bloemen volgden hem. 

Voor het eerst was hij alleen. Alleen met de treinsporen en de bloemen (klaprozen) en toen hij dat besefte rolde er een 

traan over zijn wang… ééntje maar. Hij noemde hem Teddy, naar zijn hond die steeds beheerst en geduldig wachtte op zijn 

baasje. 

Elke stap naar zijn valies, was een meter dichter bij Teddy.

Elke dag wanneer ik van school kwam (een grote school, met geweldige tuinen waar je enkel in mocht tijdens L.O., bij een 

pedofiel; het was een cutschool), leunden er vijf oude mannetjes op hun wit betonnen hekje van hun vlaamse voortuintje in 

de schaduw van de kapel. En keer op keer zeiden ze iets minachtends. 

Hé blondekop, uw veters zijn los!

‘Manneke, bent ge wel braaf geweest op ‘t college?’

Of ze mompelde iets onverstaanbaars gevolgd door gegrinnik zoals alleen zieke paarden dat kunnen.

Altijd aan dat hek, dat afbladderde en mossig was. Vuile oude mannetjes.

Jaar na jaar zat er ééntje minder op. 

Jaar na jaar zat er eentje meer in een rolstoel en 

jaar na jaar waren er minder rolstoelen.

Na vijftien jaar  was het huis verlaten.

Drie jaar later vond ik er zes polaroids.

“Teddy, lag eens mooi naar de camera!”

‘Maar de zon schijnt in mijn ogen.’

Godverdomme! Lachen!

‘HAHahaHA.’ Teddy moest altijd lachen wanneer er gevloekt werd.

Zijn leven zou eindigen in mootjes gehakt, en in een valiesje gestopt. 

Het was te verwachten. 

Je had nog één polaroid zei je? ‘Ja. Antwoord.’

Dan moeten we er samen op staan!

Meneer, wil je even een foto van ons trekken?

Wacht! Moeten we niet wachten op die dikzak met zijn scheef bakkes en op Teddy? 

Waar is Teddy eigenlijk? Op zijn kamer?

Naar het strand, dacht ik. 

“Broer is naar het station.”

Oké, doet u maar meneer, we kunnen niet blijven wachten. We wachten al te lang, te 

lang, te lang, te lang. 

Als we alles op een rijtje zetten is het volgende gebeurd:

‘Sommige dinges’, zei hij.

DINGES? ‘Ja, dinges… .’

Zozo, wacht hier even dan neem ik een foto, nu de lucht zo mooi groen is.

‘Dat is goed’, zei Jan, die eigenlijk  Jean-Pierre-Frederique D’Heaze heet. 

Heb je nu al gevonden wat je zocht?

“Neen meneer, we zijn hem/haar nog steeds kwijt.”

Weet je ondertussen al wie je zoekt of wie zoekt? ... Oké, poseren? 

Op het kruispunt van de Hertoginstraat en de Konigin Astridlaan staat een huis. 

Verlaten en gesloten. Vochtig, tochtig en fris in de schaduw van de Piskapel en 

koniveren, die nu samen met het huis met de grond gelijk gemaakt zijn.

Zouden ze vroeger vaak naar dat kapelletje geweest zijn?

‘Wie? Die vijf broers met hun moeder, die rare mensen?’

Ah, dat is al lang geleden. Ik denk het wel, ze zien er nogal katholiek uit 

(slurpend van haar tas lindethee, met honing van de imker).

De trein stopte. ‘Waarom stopt die nu?’

Weet niet.

“Krijg je de deur open?”

Hij zei niets meer. Bevroren als vastgeroeste beton en aan het strandgras bellen 

blazend. Zoiets moest hij gedacht hebben, dacht de ander.

Achter de fotograaf reisde een trein voorbij. Niemand had hem gezien; de man 

met zijn valies deed toen net zijn ogen dicht en dacht aan wat komen zou. 

“Neen, ik ben nog steeds op zoek. “

In de veronderstelling dat we op reis zijn, kunnen we misschien ook eens 

afstappen van ons normale denkpatroon. “Moet je nog koffie?” 

Ja, bedankt.


