
Sneeuwtje

Zo’n bol die je kunt schudden en waarin het dan sneeuwt. Eerst heel wild en 

als een wervelwind. 

Daarna zakken de vlokken traag naar beneden als in een echte sneeuwbui. 

De wereld krijgt een vreemde traagheid als het sneeuwt.

In een sneeuwtje is een wereld apart, een koepel erover. Veilig.

Het zou voor mij het ultieme rotondekunstwerk zijn. 



Een rotonde als een eiland. Een plek die van niemand is. Auto’s komen er  nooit helemaal op, vlak voor 

het midden slaan ze rechtsaf. Alle auto’s rijden eromheen in een gestage stroom. Rondom is het druk. 

In het midden is rust. Het is alsof je op het middelpunt van de aarde bent. 

Peter Sloterdijk: ‘De vraag naar ons waar is zinvoller dan ooit, zinvoller dan die naar ons wat. We moeten 

ons richten op de plaats die mensen creëren om te kunnen zijn die ze zijn. Deze plaats heb ik de naam 

sfeer gegeven. Sferen zijn ruimtes die als immuunsysteem werken.’

Vrijdag 22 september 2006 woonde ik voor een dag op een rotonde. Mijn rotonde werkte als een sfeer. 

Mensen riepen brutaal vanuit de sfeer van hun eigen auto naar mij. Het was alsof er een glazen bol over 

de rotonde heen stond waar je wel in kunt kijken, maar die je niet kunt betreden. De meeste mensen 

bleven buiten cirkelen. Een paar mensen waren geïnteresseerd en kwamen binnen.



Atelier Van Lieshout Floating Sculpture 2000



Schiermonnikoog in het najaar. 

Ik fotografeerde een groot aantal leegstaande vakantiebungalows.

Wat maakt dat een huis er bewoond uitziet? Wat geeft een huis een ziel? 

Wat maakt  een huis zielig? 

Vakantiehuizen wachten. 

Tot de mensen komen. 

En als ze er zijn tot ze gaan. Want ze passen er eigenlijk nooit echt in.  

De meubels zijn altijd uit de mode. Van het servies mist altijd iets.  

De mensen zitten daar op de bruine rotanbank die net iets te muf ruikt. 

Ze liggen in hun stapelbed en luisteren naar elkaars ademhaling. 

Allemaal nieuwe geluiden en telkens terugkerend de lichtbundel van de vuurtoren. Licht -  

donker - licht - donker - licht - donker.  Als een ademhaling. 

Intussen trekt de wind aan het huisje.

‘Wachten’  Schiermonnikoog 2006



‘Voor het eerst sinds lang kwam er een gevoel bij mij op dat 

nog het best te omschrijven valt als een musicalverlangen; een 

blije, ietwat hersenloze drang om door middel van liederen met 

elkaar te converseren, in koor te zingen dat het allemaal niet 

zo erg is en dit te onderstrepen met enkele perfect synchrone 

danspassen die eindigen in een grote sprong of een grand-écart. 

Met z’n allen welteverstaan; obers, taxichauffeurs, werkmannen 

op stellingen, grootouders, verkoopsters, dorpsgekken en agent-

en. Eventueel klom ik in het midden van het nummer behendig 

in een van de torens, zo snel als een spin en een zilveren ster-

renspooor achterlatend om daar te verdwijnen achter mijn cape, 

waarna er enkel nog een wolkje van mij overbleef. En de dansers 

onder mij zouden elkaar met open mond aankijken en een kring 

vormen waarin ik weer kon verschijnen uit het niets. Dat zou fijn 

zijn.’ 

‘Het Bottenpaleis’ Pam Emmerik

‘Kermis’ 2006



Matthijs Bosman ‘Ne Oksevia’  2003

Er staan vier dezelfde stoelen bij de vuilcontainer. Zwarte rechte rugleuningen met een gouden biesje, 

een roze gebloemd kussen en rechte zwarte poten. Ze zijn natgeregend. Als je er op gaat zitten krijg 

je natte billen. Het zou net zo voelen als met je sokken in een plas water staan.

Van wie zijn ze geweest? Iemand die ze niet meer mooi vond? 

Wachten ze op iemand? Op een vergadering? 

Vier mensen die elkaar willen ontmoeten in een ongedwongen sfeer? Een club mensen die van dat ge-

voel houdt: gaan zitten op een natte stoel. Dan wachten ze nog. 

Een klein gebouwtje met een enorme lichtreklame zomaar in ‘the middle of nowhere.’ Opeens word ik 

geconfronteerd met een andere realiteit. 

Het staat op de  gemeentegrens van de dorpen Berlicum en Den Dungen.  Een grote lichtreklame op 

het dak: ‘Ne Oksevia’.

Matthijs Bosman heeft het omgebouwd tot de receptie van een nieuw te bouwen attractiepark. In de 

lokale krant heeft hij zich laten interviewen als woordvoerder van projectontwikkelaar Ne Oksevia, een 

wat obscure Sloveense firma die kans had gezien een strook land te bemachtigen om er een familiepark 

te beginnen. 

In de eerste instantie past mijn brein het moeiteloos in in de bestaande situatie. Het ziet er heel logisch 

uit en ik accepteer het direkt. In tweede instantie vormt zich een conflict.  Attractiepark? 

Dan onstaat er een ruimte. De rest van het attractiepark vormt zich in mijn hoofd.

Matthijs Bosman geeft zelf aan dat hij het het heel belangrijk vindt dat er in zijn werk ruimte is voor je 

eigen gedachten.  Veel onderdelen van zijn werken ziet hij als mogelijke ‘vertrekpunten voor de geest’ 

van de kijker.

 

Mijn geest laat zich graag verleiden.



‘Poezieplaatjes’ 2007



Kleine vredige gedachte no.2

De tijd die verstrijkt (mijn Geschiedenis) laat residuen achter die zich ophopen: 

foto’s, tekeningen, allang uitgedroogde viltstiften, overhemden, glaswerk zonder 

en glaswerk met statiegeld, sigarenkistjes, doosjes,  

gummetjes, ansichtkaarten, boeken, stof en prullaria: ik noem dat mijn fortuin.

‘Ruimten Rondom’ Georges Perec

Roman Signer Polen ‘80



‘Ik heb er weleens over gedacht zelf een catalogus 

te maken, over het bezit van iemand die net is 

overleden. Die zou op het  eerste gezicht op een 

gewoon veilingboek lijken,’ zegt ze.

‘Met zo’n genummerde inventaris?’

‘Denk aan die foto’s van schilderijen en natuurlijk 

ook meubels en gebruiksvoorwerpen, alles netjes 

over de verschillende rubrieken verdeeld. Maar is 

dat het werkelijke bezit, de echte nalatenschap?’ 

Ze geeft meer gas, rijdt honderddertig kilometer, 

gaat drie, vier auto’s voorbij. De bergen zijn achter 

hen.

‘Er zouden heel andere foto’s en tekeningen in 

moeten staan, maar wie maakt ze? De holte van een 

hand net voor die een boek pakt, de blik die een kle-

ine bergorchidee zoekt, de door de zon verbrande 

huid die rilt als een jurk van katoen eraan raakt.

‘Een heel persoonlijke catalogus’ begrijpt de pia-

niste.

‘Als ik iemand opereerde boog ik me over duizen-

den voorkeuren, over gebarsten email dat toch 

wordt bewaard, over de lijn tussen twee tegels waar-

op je nooit zult stappen, over de wens om zonder 

schoenen in het warme zand te lopen, over de wenk-

brauw die alleen bestaat als een bepaalde vingertop 

haar volgt, de aanraking is het ontwerp.’

Ze steekt een sigaret op. De litanie heeft haar in 

vervoering gebracht. Ze wijst met een duim naar de 

bagage in de laadbak.

‘Waarom wordt dat servies wel bewaard en  

verdwijnen de bewegingen van een vrouw die in 

een weergaloze jurk haar hele omgeving in gloed 

zet?’

Al kent ze het antwoord, toch stelt ze de vraag. Het 

is een protest dat nooit geheel mag verstommen. 

uit: ‘Vluchtig eigendom’ K. Schippers



De lakenkoopman en zijn bruid
van Jan van Eyck. De man in 
het zwart gekleed houdt de 
hand van zijn zwangere bruidje 
vast. De ronde spiegel op de  
achtergrond reflecteert het tafereel.

‘Koningin van de grootste duiven
race’ staat boven een foto van een 
man die een duif  ophoudt voor de 
camera. Aan zijn handen kun je zien 
dat hij weet hoe dat moet: een duif  
vasthouden. De duif  zelf  ziet er rustig 
uit, weet dat hij in goede handen 
is. De man die de duif  vasthoudt 
trekt een soort grimas. Hij is trots.

Een man met achterovergewaaid haar 
staat tot zijn knieën in een akker. In 
zijn handen heeft hij een hele grote 
aardappel. Stoer en onverzettelijk  
poseert hij op zijn omgeploegde 
land. De foto is genomen van schuin 
boven. Het is een krantenfoto met 
het onderschrift: ‘Henk Klompe met 
zijn bijna drie kilo zware aardappel, 
verzonken in zijn vruchtbare akker.’

Een foto die al zo’n honderd jaar 
oud moet zijn. In het midden zit 
een oude man. Links van hem staat 
een jongetje met een witte kraag.  
Rechts een lang meisje met een witte 
jurk. Alledrie kijken ze strak naar de 
fotograaf. De man heeft een lange 
baard die uitmondt in twee lange sli-
erten. Beide slierten komen samen 
in de linkerhand van het meisje, 
maken een krul en vervolgen hun 
weg naar de rechterhand van het jon-
getje. Hun andere handen gebruiken 
ze om de oude man te omarmen.

Een vierkante kuil in de grond met 
daarop een schijnwerper. Bedeesd net 
iets uit het midden ligt het skelet van 
een mens. Armen voor het lichaam, 
handen samen. Buiten dit decor vier 
mannen. Drie ervan met witte hoofd
deksels. De foto is genomen van een 
hoog standpunt. Je ziet geen van de 
gezichten van de mannen. ‘Zeven-
duizend jaar oud skelet opgegraven.’

‘Maria Sjarapova na haar overwin-
ning op Wimbledon.’ Een wit jurkje, 
een groot gouden bord, opgetrokken 
schouders en een lieve glimlach. 
Alsof  ze zeggen wil: ‘Ik weet ook 
niet waar ik dit aan te danken heb.’

Anky van Grusven die haar Olympische 
titel heeft gehaald. Het paard maakt 
een sprong. Anky lacht haar tandvlees 
bloot. Blauwe linten versieren hen.

Een man in een judopak kijkt on-
gelovig blij de camera in. Zijn  
handen op zijn hoofd. Omdat hij 
wil laten zien dat hij ongelovig blij 
is. Of  omdat hij zijn handen net 
in de lucht heeft gehad en ze nu op 
zijn hoofd zijn gezakt. Of  omdat 
hij zijn haar naar achteren wilde  
strijken toen de foto genomen werd.

Een man en een vrouw knielen tegen 
elkaar aan op het ijs. Hun armen 
uitgestrekt. Lichamen om elkaar 
heen gebogen als één lichaam. Ogen 
laten elkaar niet los. Onderkleding 
zwart, mouwen paars en fladderend.

Maria Roosen heeft een verzameling overwinnaars. ‘Overwinnaars’ vertaalt ze in het Engels als ‘Survivors’ 

wat zowel overwinnaars als overlevers kan betekenen. Deze mensen zijn door hun daden maar soms geheel 

toevallig onsterfelijk geworden. Helden. Tussen mensen en goden in.

 

‘Het begon in 1985 met een foto van Bernard Hinault die net een overwinning in de Tour de France behaald had. 

Hij staat er echt stralend op en wordt door zijn beide ouders gekust. Ik vond dat zo’n mooi moment om te zien, 

iemand zo gelukkig in z’n volle kracht, bloei, alles is uitgekomen, boven verwachting, even de verlossing, maar ook het 

bewustzijn van het heden. De tijd staat even stil. Even ben je verlost van het zoeken. Even heb je het gehaald. Het 

duurt heel kort zo’n moment, maar het is alles waard.’ 

 

De verzameling is subjectief . Toch krijg ik ook een gevoel van objectiviteit als je de verzameling bekijkt. Ik 

denk dat dat komt doordat krantenfoto’s zo’n gevoel van objectiviteit oproepen, maar ook omdat er veel 

herkenbare dingen uit de wereldgeschiedenis in voorkomen. De verzameling refereert aan de algemene 

geschiedenis, maar ook aan de geschiedenis van Maria Roosen zelf. De vrouw waarvan het skelet 7000 jaar 

oud is, was 45 toen ze overleed. Maria Roosen was zelf 45 jaar toen ze dit knipsel toevoegde aan haar ver-

zameling. Een vrouw van 45 en 7000 jaar oud.



John Kormeling  ‘Veranda voor ruine’ 2000

Tussen Zwolle, Hasselt en Kampen ligt de polder Mastenbroek en midden in die 

polder ligt het dorpje Mastenbroek. 

De polder Mastenbroek is heel groot. Langs weteringen liggen grote  

boerderijen. De kern van het dorpje bestaat uit een schooltje, een kerk,  

een houtzagerij en de pastorie van Mastenbroek: Een enorm vierkant landhuis op 

een terp met een grote ronde oprijlaan. Het valt een beetje uit de toon in zijn 

omgeving. 

Mijn oom was daar dominee en de vakanties ging ik logeren bij mijn nichtjes in 

dat enorme huis. Het was een statig huis waar het altijd koud was. In het voorjaar  

bloeiden er sneeuwklokjes op de terp. Daardoor leek het huis opgetild te worden. 

Er was een portaal waar vleermuizen waren. Daarna een grote hal met een monu-

mentale trap die omhoogkronkelde naar de eerste verdieping en daarna naar de 

zolder. De zolder was enorm. Met een maanvormig raam dat uitkeek over de ein-

deloze weilanden. 

Birthe Leemeijer maakte een kunstwerk voor deze polder. Ze koos voor een geur: 

l ‘essence de Mastenbroek - eau de Polder. De geur van hooi en gras, koeien en 

persvoer. Bloemen, water en schone lucht samengevat in een geur. ‘Het resultaat van 

een zoektocht naar het landschap in zijn meest geconcentreerde vorm.’ 



Er is een dubbelheid in de manier waarop je jezelf manifesteert. Je hebt dat wat iemand is en dat wat 

iemand van zichzelf laat zien. Daartussen gebeurt het. Het heeft te maken met veiligheid en met kwets-

baarheid. 

Soms mag je een blik naar binnen werpen. Iemand laat zijn hele verdedigingssysteem zakken en is even 

‘echt’. 

Vaak zie je dat als iemand net wakker wordt. Een lege blik, langzaam begin alles op te starten en na een 

paar seconden is het weg. Je bent even getuige geweest van iemand in z’n meest oorspronkelijke vorm.

In 1998 maakte Martine Stig een serie foto’s van stellen die net met elkaar naar bed zijn geweest. Ze 

maakte een opstelling en liet de koppels zichzelf fotograferen.  Elke foto is 100 x 125 cm groot. Je kunt 

er niet omheen. Een heleboel vierkante meters wazige intimiteit ‘in your face’.

Martine Stig ‘After’ 1998



Roman Signer IJsland 2005 

Meneer moest haar om het half uur druppels in haar ogen druppelen. Boodschappen 

doen kon hij heel snel en met de bridgeclub was hij al gestopt. 

Mevrouw had een zeldzame oogafwijking. Ze zat op een stoel en keek glazig naar 

het plafond. Ze had mij lang de hand gedrukt en gevraagd hoe ik eruit zag.  

Schoonmaken was een hele toer in een halfdonker huis. Ze zag weinig maar had het 

meteen in de gaten wanneer ik een stoel oversloeg.

Ineens bevroor alles:

Mevrouw keek omhoog, het zachte licht viel op haar handen. Meneer stond over 

haar stoel heen gebogen en druppelde geconcentreerd vloeistof in haar ogen terwijl 

de de Duitse radio zong over de blik in jouw ogen. 

We huilden alledrie.



‘In plaats van mouwen had de witte blouse van oogjesstof kanten plooisels aan de schouders die zo slap waren als de vleugeltjes van een pasgeboren engel    ’De glazen stolp’ Sylvia Plath



Pakken, broeken, sokken, stropdassen en een zeemansjasje liggen op het dak  van een huis. In het werk 

‘All my clothes’ liggen de kleren van Bas Jan Ader op ht dak van zijn huis. 

In het werk ‘Fall’ (1970) zit Bas Jan Ader op een stoel op de nok van ditzelfde dak. Hij valt en rolt met 

stoel en al van het dak. Zijn schoen schiet los. De stoel valt naar links en blijft op het dak liggen. Hij komt 

in de struiken voor het huis terecht, onzichtbaar voor de beschouwer. 

Untitled (Sweden), 1971 bestaat uit twee dia’s die in Zweden gemaakt zijn. Op de ene dia staat Bas Jan 

Ader naast een boom, op de volgende ligt hij op de grond. Vader Ader werd in een bos gefusilleerd en 

in het boek van zijn moeder staat: ‘De bomen van het bos stonden roerloos als zuilen van een kath-

edraal.’  

  

Als ze op last van de Duitsers haar huis uit moet en nauwelijks tijd heeft om dingen mee te nemen, 

gooit ze zoveel mogelijk kleren naar buiten om ze later op te kunnen halen. Hieraan is waarschijnlijk 

het motief voor ‘All my clothes’, 1970 aan ontleend. In dit werk heeft Bas Jan Ader al zijn kleren op het 

dak van zijn huis uitgespreid.

 

In 1975 vertrekt Bas Jan Ader met een zeilboot van Amerika over de Atlantische Oceaan naar Europa in 

een zeilbootje van vier meter lang. Hij komt nooit aan.

Bas Jan Ader ‘All my clothes’ 1970



Ine Lamers uit: ‘Eight days a  week’ 2000

De ruimte is half donker. Een schemerlamp, twee kaarsen, veel boeken en een glas cognac. De man 

draagt een kostuum. Het licht valt in ruiten op de man die geconcentreerd kijkt naar een telefoon. 

Alle kleuren zijn zo vergrijsd dat je het gevoel krijgt naar een zwart-witfilm te kijken.

De telefoon rinkelt. De man neemt op. Hij legt de hoorn neer. Het was niet voor hem bestemd.

De camera zoomt uit. Er zitten meer mannen, elk aan een tafeltje met een telefoon voor zich. 

Weer gaat de telefoon. De man neemt op. 

Een jonge man aan de andere kant. Je ziet alleen zijn mond en de hoorn van de telefoon. Een gespan-

nen stilte.

Dan begint de jonge man te zingen. De oude man zingt mee. De andere mannen in de ruimte zingen 

op de achtergrond.

De oude man en de jonge man zingen een duet.

n.a.v.  film Jesper Just  ‘The Lonely Villa’ 4:30 min super 16 mm, 2004 



Van mijn huis liep ik naar de basisschool.  We kwamen langs het huis van de  

mevrouw met de tweeling. Elke dag vier keer, behalve op woensdag, want dan waren we s’middags vrij. 

De mevrouw met de tweeling had altijd de was buiten hangen. Twee dezelfde truien, twee dezelfde 

broeken, vier dezelfde sokken, twee dezelfde voetbalshirts, twee dezelfde voetbalshorts, twee dezelfde 

onderbroeken. 

Alles hing keurig in setjes.

‘Karlijn’ 2006



‘Jos’ 2006



Alan Wexler Kistenhaus 1991
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