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Een kunstwerk in de vorm van 
een tijdschrift over eenzaamheid, 
dat is c.I.N.v.u (spreek uit: See I 
envy you). als kunstenaar werk ik 
graag samen met anderen. deze 
samenwerking kreeg vorm in het 
huwelijk dat marina Elenskaya 
en ik op 5 mei van dit jaar 
aangingen, toen wij van ons 
huwelijk een kunstwerk maakten 
en het titel ‘vrijheid/kwetsbaarheid’ 
gaven. In dit werk ging het niet 
alleen over de vragen die wij zelf 
over ons huwelijk hadden, maar ook 
en voornamelijk over de vragen van 
hen die van dit intieme moment 
getuige waren. over mensen uit 
onze omgeving die aanboden om bij 
te dragen aan een gebeurtenis die 
ergens zo eigenlijk niemand anders 
aan zou moeten gaan. Toch konden 
zij als geen ander helpen om vorm 
te geven aan ons huwelijk, waarin 
wij samen alleen verder moeten. de 
totstandkoming van dit tijdschrift 
over eenzaamheid -een thema dat 
zich ook in een huwelijk kan 
aandienen- verliep eigenlijk precies 
zo. het begon met een open 
uitnodiging aan mensen om bij te 
dragen aan een beeld van 
eenzaamheid dat in de vorm van 
een tijdschrift tijdelijk zou 
kunnen bestaan. Tijdelijk, in dit 
geval, omdat eenzaamheid ons juist 
aan die toestand herinnert. of juist 
de overweldigende actualiteit die 
ons verlamt of tot handelen 
dwingt. de vergankelijkheid van het 
bij elkaar geniete hoopje papier dat 
inspeelt op ons intrinsiek verlangen.

 Toch vinden we hier niet de 
paradox die een tijdschrift over 
eenzaamheid in zich draagt.

die paradox komt naar voren in 
de talloze bijdragen die ik, na het 
plaatsen van de oproep, mocht 
onvangen. Teksten, beelden, liedjes, 
uitnodigingen en steunbetuigingen. 
Blijkbaar begrepen mensen als 
vanzelfsprekend waar het om gaat. 
sterker nog, de kloof geklieft door 
onbegrip die zich bij eenzaamheid 
voordoet was ineens overbrugbaar. 
vreemd genoeg leek het, net als bij 
het huwelijk, niet meer te gaan om 
iets intiems, maar om een behoefte 
om eenzaamheid met iedereen
(in c.I.N.v.u. met 2500 anderen)
te delen. In het tijdschrift wordt 
door mensen van verschillende
generaties voor- en achteruit 
gekeken, om te zien wat 
eenzaamheid met ons heeft gedaan 
of nog zal doen. als een antwoord 
op de actuele kwestie wat er zich nu 
echt tussen de makers en de lezers 
afspeelt lijkt het tijdschrift ineens 
weer op een bij elkaar geniet hoopje 
papier. want die onoverbrug-
baarheid van de actualiteit dwingt 
ons om telkens weer dezelfde vraag 
te stellen. daarom is het kunstwerk 
met deze eerste uitgave van het 
tijdschrift niet voltooid. alleen door 
het telkens opnieuw, in elke uitgave 
van c.I.N.v.u., over eenzaamheid 
te hebben, kunnen we vorm geven 
aan, hoop bieden bij en inzicht 
geven in een vraag die ons telkens 
weer overvalt. 

christian van der Kaap (1989)
Hoofdredacteur C.I.N.V.U 

EdITorIal



jaN hoEK 34

feature

jan hoek lokt eenzaamheid de huiskamer in. Een interview met een spread van een jonge 
eindexamenstudent aan de fotografie afdeling van de gerrit rietveld academie die ooit een club 
van eenzame mensen oprichtte. Nu ziet hij het overal. hij portretteert mensen die hij opzoekt, 
tegenkomt of zelfs verleidt, waarbij hij zelf niet buiten schot blijft.

Ruben Jacobs (tekst) Jan Hoek (beeld)

EENzaamhEId uIT
dE collEcTIE 9, 11, 27-28, 53, 56, 67

kunst in ballingschap

Een beeldrubriek over kunststukken uit private, geheime of onbekende collecties
die speciaal voor het tijdschrift door hun verzorgers uit het stof zijn gehaald.

24 uurs museum, Enschede. Museum voor Religieuze Kunst, Museum van Loon, Amsterdam 
Huis Marseille Museum voor Fotografie Amsterdam, Verbeke Foundation Kezbeke en Collectie 
Brandthorst, Munchen

so EvEryoNE! 12 
dus iedereen

van Elvis Presleys ‘love me’ tot The smiths ‘how soon is Now?’ 
kent de muziekgeschiedenis oneindig veel kreten en melodieën 
over eenzaamheid. maar als geen ander lukt het Bonnie ‘Prince’ 
Billy om in vrijwel elk nummer, voor bijna elke dag, een ander 
aspect ervan te laten horen. al 20 jaar lang. 

Willem Waterschoot

INhoud





Isabelle Andriessen (1986)
Printer/scanner, 2012
www.isabelleandriessen.nl



IK BEN allEEN 41

‘Zonder dat ik het door had was Marilyn mij voor’

op het moment dat ze deze tekst schrijft is de relatie van schrijfster dore net uitgegaan.
de lusteloosheid en gitzwarte buien houden de blondine een spiegel voor. 
ook schrijft ze speciaal voor het tijdschrift een recensie van het onlangs verschenen boek
‘Ik ben alleen’ met teksten en aantekeningen van marilyn monroe 

Dore van Duivenbode

I am NoT IN EXIlE
I’m IN lovE 45

‘I am not in exile I’m in love, 2012’ is een zin van sands murray - wassink, 
een kunstenaar die zich dikwijls zelf kwetsbaar opstelt om met zijn werk 
anderen te bereiken. de onmogelijkheid hiervan, zijn worstelingen en wie 
die anderen zijn lees je in zijn tekst ‘No choice - can I be left alone?’ 

‘I am not in exile I’m in love, 2012’ is a slogan by sands murray - wassink, 
an american born, amsterdam based artist who presents his vulnerability 
as a way to reach the other. The impossibility, his struggle and who ‘the 
others’ really is can be read about in his text ‘No choice - can I be left alone?’

ENglIsh oNly

Sands Murray - Wassink

aaNKoNdIgINg/
uITNodIgINg 31, 49

met deze handgeschreven uitnodigingen en aankondigingen worden intieme 
boodschappen en toekomstige gebeurtenissen op een bijzondere manier publiekelijk gemaakt.
Gisèle d’Ailly van Waterschoot van der Gracht, Rory Pilgrim

INhoud 6
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/I sit in my window looking out
and watch for boys lit by the moon
I have a little magic left in me
and how to make a one like you 
swoon

O take it O take me
O Take it so easy
O make it O make me
O kneel down and please me
O Lady O Boy
Show how you want me
and do it so everyone sees me

We have a new leaf to show the world 
glad we do, we had to come upon it 
seems we put our money down On 
black and even and the new leaf well 
we won it /

Er zijn alternatieve manieren 
van samenzijn, waarvan eenzaamheid 
de mooiste is. wie eenzaam is, is 
alleen samen. hij is in staat tot het 
scheppen van een ander zonder dat 
die ander een mens hoeft te zijn. 
hij vindt hem in atlassen, 
natuurschoon, wijnen, spijzen, of 
in zijn stem waarmee hij een lied 
zingt. Een teruggetrokken leven 
bevrijdt hem van het gepraat, waar 
hij zich ongemakkelijk bij voelt. de 
kunst van het eenzaam zijn is het 
vermogen tot autodidacte zelfont-
plooiing en het gedijenin in al dan 
niet gematigde sereniteit. Er is
 altijd een metgezel voor de eenzame.

om de eenzaamheid een stem te 
geven is moed nodig. voor wie het 
zwijgen een adequatere vorm van 
spreken is gebleken, moeten 
er bergen verzet worden om weer 
tot een vorm van spreken te komen 
die veelzeggend is voor anderen. 
dit gaat over onze inspiratie. o, 
hóé kijken wij op naar de ijle stem 
die vanaf een hoge, kale berg het 
dal weet te bereiken! dat zijn onze 
voorbeelden, waar we
vanzelfsprekend weinig of niets 
van kunnen leren. ze zijn in feite 
niets meer dan verstuivingen die 
onze ogen doen neerslaan ter 
introspectie, om ons aller diepste 
raderwerk scherp te kunnen 
krijgen.

so EvEryoNE

SO EVERYONE!
12

I know my way around the world. it’s a circle and it starts and ends 
and I’ve found my hand on mountain girl and my efforts condoned by friends/

Tekst:
willem waterschoot (1986)
Hoofdredacteur Audio 
Hard // Hoofd tijdschrift

Gilbert Senecaut (1925) Première pierre 
(Eerste steen) Verbeke Foundation 
Conservator: SIMON DELOBEL



Om de eenzaamheid 
een stem te geven 
is moed nodig. Voor 
wie het zwijgen een 
adequatere vorm 
van spreken is 
gebleken, moeten 
er bergen verzet 
worden...

BoNNIE “PrINcE” BIlly

/ O take it O take me
O Take it so easy
O make it O make me
O kneel down and please me
O Lady O Boy
Show how you want me
and do it so everyone sees me

Now I want the world to see
everybody look at me
I’m a good person and free
and she loves me
O take it O take me
O Take it so easy
O make it O make me
O kneel down and please me
O Lady O Boy
Show how you want me
and do it so everyone sees me

sees that she loves me

mag ik hier wat ijle stemmen versterken? Is het niet 
in het bijzonder de muziek van will oldham (Bonnie 
Prince Billy) die doet denken aan alles wat ergens 
gewoon alleen is? Bij oldham horen we hoe hij het 
zwijgen als een modus van het spreken begrijpt, en 
een geluid heeft kunnen geven aan die stilte door te 
spreken met een gitaar. Een yoohoo (‘ik ben een wolf’ 
/ ‘ik heb geen woorden meer’) blijkt soms effectiever 
dan een regel tekst. de enige wetenschap waar 
oldham over zingt is die van de twijfel. oldham 
maakt mij nog eenzamer; opdat ik nog ijveriger op 
zoek ga naar wat me drijft tot authenticiteit.

Ik ben pas rond mijn twintigste een fanatieke 
natuurliefhebber geworden. (hoe heb ik ooit op 
kunnen groeien in een dorp zonder te weten waar ik 
in klom, onderdoor liep en in lag?) vele, intensieve 
uren veldwerk hebben me de namen van flora en 
fauna, vegetatietypen en broedcycli, 
waterhuishoudingen en heemkundige verschijnselen 
opgeleverd, maar de complexiteit heeft mijn twijfels 
over van alles en nog wat alleen maar doen 
toenemen. Tot mijn genoegen, dat wel. maar de 
moeite die het me kostte om zonder schaamte een 
naslagwerk op schoot te nemen in het veld! ze 
denken dat ik een vogelspotter ben. de realiteit is dat 
zij de natuur niet kunnen lezen en horen zoals ik dat 
kan. rob Bijlsma, de will oldham van de Nederlandse 
veldbiologie kan aan een van de grond geraapte 
slagpen van een roofvogel zien hoe oud deze ongeveer 
moet zijn. daar heb ik vanzelfsprekend 

niets aan, maar ik weet wel: alleen verschrikkelijk 
eenzame mensen komen dat te weten. zo heb ik 
geleerd dat mijn wereld en die van de flora en fauna 
slechts gedeeltelijk dezelfde genoemd mag worden. 
Ik dwaal door de natuur zoals een geest dat zou doen 
door de mijne. Erdoor lopen is een vorm van 
inwerken, zoals het schijnsel van een lamp werkt op 
een nachtvlinder. voor de specht ben ik marter, voor 
het reukgras ben ik ree, en voor de teek ben ik een 
warme trigger. dat alles is eenzaam en twijfelachtig. 
dat ik wetenschappelijk observeer kan geenszins op 
wederzijds begrip rekenen. 

hier, in dit ongecultiveerde domein, krijgt alleen zijn 
zijn ware betekenis. vogels zingen en reeën blaffen. 
maar het zingen ontgaat de ree niet, net zomin als het 
schorre geblaf onopgemerkt aan de vogel voorbij trekt. 
zij verstaan elkaar, niet op een werkbare, maar eerder 
op een inwerkende manier waarbij klanken 
uitdrukking geven aan een schijnbaar onuitsprekelijke 
en geïsoleerde leefwereld. zó ongeveer klinkt ook het 
huilende yoohoo van will oldham. En zo laat ik de 
nachtzwaluw, die ‘s avonds op de tak van een vliegden 
begint te snorren, met mijn langsglijdende 
koplampen weten dat ik ook maar alleen ben. 
■ ww

Bonnie “Prince” Billy
So Everyone 4:01
Album: Lie Down in the Light (2008)
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vErBEKE fouNdaTIoN

Nikola Piszczkova (1991)
Student fotografie, St. Lucas, Boxtel. 
Model: Helena Krikorian. 



■ you are not alone. 
■ It’s what I’d like to say, what I want for you to know, what I need to tell you about.

 ■ To write to you, not knowing where to start.  ■ The 
train must be taking you back by now, this way, my way, these words, along the slower trail, are going yours: 
outdistancing the distance, almost within reach, always just a mouse click away.

■ Not so alone, and even more so than before. ■ once you break free of the reclu-
siveness, it is nearly impossible to go back. ■ almost there. 
 ■ love letters galore. But have you ever received a ‘loneliness letter’?
 ■ what would it be?

 ■ four words instead of three?
 ■ what if loneliness weren’t something on the inside that is yours and yours alone, but some sort of 
a between, in-between individuals, persons, people? us? (*like love) Two people, two lovers, each loving in 
their own ways and singular dispositions, but with something in the middle, intermediate, halfway. let’s call it 
loneliness.

 ■ let’s not say say it’s about those two incomparable, incompatible sets of feelings, how your loneliness 
could never be mine and vice versa, let’s not be solipsistic about it for once – what if the fact that we under-
stand each other so much is what makes us feel we do not understand, not enough, not totally, not at all? what 
if the fact that we understand ourselves so much, too much, is the cause for our loneliness-es? 

 ■ Too much understanding, an excess, being drunk and then this hangover? I am not really thinking 
self-pity now, being alone too much, too conscious of oneself, and realizing you are lonely, I am not thinking 
about the ugly duckling that will grow into the black swan it already is, the loneliness that comes from a lack 
of self-awareness or the loneliness that makes us self-sufficient. I am not thinking oppositions, the idea of the 
heart as a lonely hunter and its opposition, being alone and brave, the writer’s splendid isolation, the exile of an 
alien, being an islander. I am trying not to think loneliness as a linguistic problem and I don’t want to find out 
why loneliness does sometimes come to be felt most strongly when we aren’t alone but with someone.
■ I am looking for what keeps it all together, what (dis)connects this plural of loneliness. 

 
■ This loneliness that is/these loneliness’s that are about having too much and too little. Too much and too 
little understanding. Too much and too little distance, compassion, love. a lack and an excess of imagination. 

■ This loneliness that is a limit, that incapacitates and makes us freeze. we feel it: when we want too much 
and have too little. Isn’t it often how we long for with-ness where we will always remain witnesses, outsiders, 
castaways. To others, not understanding someone else but still wanting, needing to: insufficient understanding, 
disproportionate wanting-to-understand: loneliness. and not just to others, to ourselves as well. Not feeling 
understood/not understanding your own emotions, but wanting to be understood/to understand too hard. 
and to the one we love especially: who else do we want to see so much, know so much, understand so much, so 
perfectly we will never be able to ‘get’ them perfectly, unequivocally?
 ■ all love(r)s are the victims of loneliness, but aren’t they its perpetrators too?
 ■ and do you remember what you said, when you said the computer makes you feel not alone when 
you very much are, and how when the internet or the power is cut-off we immediately feel disconnected, lost, 
alone? 

 ■ loneliness: an all (f)or nothing, a blackout, an over-
load, being out of power, a demand for just the thing that happens to be off and out of reach. maybe that’s 
what our black screens are, disconnections, interruptions, foolishly -con- and inter-, together- and -with-, but 
always hyphenated, inverted, in-between. 

r, 19/5/’12 – 10/6/’12/
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■ you are not alone. ▄ I am not completely alone.
■ It’s what I’d like to say, what I want for you to know, what I need to tell you about. ▄ This must be our prima-
ry similarity: the overwhelming urge to communicate a sense of ‘togetherness’ in the face of two lives that are 
very much based around ‘loneliness’. ■ To write to you, not knowing where to start. ▄you have started. ■The 
train must be taking you back by now, this way, my way, these words, along the slower trail, are going yours: 
outdistancing the distance, almost within reach, always just a mouse click away. ▄ on this said train ride, I 
thought about you writing this text and our ‘theory’ about ideas becoming more active, mobile on a train or on 
some sort of transportation. ■ Not so alone, and even more so than before. ■ once you break free of the reclu-
siveness, it is nearly impossible to go back. ■ almost there. ▄ here.
 ■ love letters galore. But have you ever received a ‘loneliness letter’?
 ■ what would it be? ▄ a ‘loneliness’ letter is unique: I do envision ‘lonely’ people writing letters, too 
afraid to communicate in the flesh.  This situation is different, and this letter communicates on a level that is 
trying to abolish emotion as much as it utilizes it. 
 ■ four words instead of three? ▄ I am lonely, too.
 ■ what if loneliness weren’t something on the inside that is yours and yours alone, but some sort of 
a between, in-between individuals, persons, people? us? (*like love) Two people, two lovers, each loving in 
their own ways and singular dispositions, but with something in the middle, intermediate, halfway. let’s call it 
loneliness. ▄ In-between the comfort of existing alone, but the fear of this routine cementing and creating a life 
of true romanticism: alone and content. 
 ■ let’s not say say it’s about those two incomparable, incompatible sets of feelings, how your loneliness 
could never be mine and vice versa, let’s not be solipsistic about it for once – what if the fact that we under-
stand each other so much is what makes us feel we do not understand, not enough, not totally, not at all? what 
if the fact that we understand ourselves so much, too much, is the cause for our loneliness-es? ▄ It is certainly a 
balancing act: I understand myself and I understand you. who am I and who are you?
 ■ Too much understanding, an excess, being drunk and then this hangover? I am not really thinking 
self-pity now, being alone too much, too conscious of oneself, and realizing you are lonely, I am not thinking 
about the ugly duckling that will grow into the black swan it already is, the loneliness that comes from a lack 
of self-awareness or the loneliness that makes us self-sufficient. I am not thinking oppositions, the idea of the 
heart as a lonely hunter and its opposition, being alone and brave, the writer’s splendid isolation, the exile of an 
alien, being an islander. I am trying not to think loneliness as a linguistic problem and I don’t want to find out 
why loneliness does sometimes come to be felt most strongly when we aren’t alone but with someone.
■ I am looking for what keeps it all together, what (dis)connects this plural of loneliness. ▄ Is this what keeps 
‘it’ together? Is thinking outside the frame of standard emotions the only way to keep them inside, intact, and 
in full fruition? It is too easy to let legitimate emotions slip into a cauldron of ‘routine’? Is ‘routine’ loneliness? ■ 
This loneliness that is/these loneliness’s that are about having too much and too little. Too much and too little 
understanding. Too much and too little distance, compassion, love. a lack and an excess of imagination. 
▄ But imagination is everything to us. we would be lonely without our imagination: after all, it is all we have. 
■ This loneliness that is a limit, that incapacitates and makes us freeze. we feel it: when we want too much 
and have too little. Isn’t it often how we long for with-ness where we will always remain witnesses, outsiders, 
castaways. To others, not understanding someone else but still wanting, needing to: insufficient understanding, 
disproportionate wanting-to-understand: loneliness. and not just to others, to ourselves as well. Not feeling 
understood/not understanding your own emotions, but wanting to be understood/to understand too hard. 
and to the one we love especially: who else do we want to see so much, know so much, understand so much, so 
perfectly we will never be able to ‘get’ them perfectly, unequivocally? ▄ mystery > beauty. 
 ■ all love(r)s are the victims of loneliness, but aren’t they its perpetrators too?
 ■ and do you remember what you said, when you said the computer makes you feel not alone when 
you very much are, and how when the internet or the power is cut-off we immediately feel disconnected, lost, 
alone? ▄ The conditions of our youth create this feeling of togetherness. The screen is a portal of communi-
cation as much as it is a space of isolation. we know that the screen might be the only to connect at a certain 
point in time. It’s a reassurance of our communication. ■ loneliness: an all (f)or nothing, a blackout, an over-
load, being out of power, a demand for just the thing that happens to be off and out of reach. maybe that’s 
what our black screens are, disconnections, interruptions, foolishly -con- and inter-, together- and -with-, but 
always hyphenated, inverted, in-between. ▄ you have made this letter through the black screen, and now I am 
responding through mine. This is it. Perfect screens.

m, 5/24/’12 – 6/10/’12
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gijs frieling

18Gijs Frieling (1966)
Pietà, 2001. 
Collectie Museum voor Religieuze Kunst, Uden.



gijs frieling
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Julika Rudelius (1968) 
One of Us, 2010.
filmstill uit HD Video
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Tekst:
ruben jacobs (1984)
Schrijver, Journalist, Radiomaker. 

Laurens Schröder

VAN DE 
EENZAAM-
HEID

Laurens Schröder, bewaker van de eenzaamheid
Het is vier uur ’s nachts. Tijd voor de nachtelijke ronde. 
Laurens Schröder (24) pakt zijn sleutels, zaklamp en 
telefoon.  In 30 minuten tijd loopt hij tientallen trappen 
op en af, doorloopt gangen en controleert de kamersloten. 
In een oud klooster, De Zwaanse Hoef, te midden van 
het landgoed Bredenoord, werkt Laurens vijf nachten per 
week. In de weekenden reist hij af naar de stad, alwaar 
hij zich laat onderdompelen in de menigte. Hoe drukker 
de plek, des te beter.  Laurens is een man van tegenstrij-
digheden; onopvallend in zijn voorkomen, bijzonder secu-
ur in zijn formuleringen, ietwat onhandig in de omgang, 
maar tegelijkertijd ook avontuurlijk, nieuwsgierig naar 
het leven, zoekende. Van meet af aan is dan ook duidelijk 
dat achter de façade van het beveiligeruniform een jonge 
jongen met een bijzonder verhaal schuil gaat.

BEWAKER

Mo Swillens, (1969)
99 Beds, 2011.
Portret: Anaïs Lopez
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Omdat ik van kinds af aan in aanraking 
ben geweest met de eenzaamheid, ligt het 
gevaar op de loer dat ik uiteindelijk hier 

als patiënt eindig.
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Na zijn wekelijkse stadsbezoek keert hij elke 
zondagavond weer terug naar de plek die, gezien 
de geschiedenis ervan, een nogal ironische nieuwe 
invulling heeft gekregen. want waar ooit honderden 
zusters zich terugtrokken om in armoede, zuiverheid 
en gehoorzaamheid onder de warme deken van god 
te leven, daar is de zwaanse hoef nu het territorium 
voor mensen die de antithese vormen van hun
voorgangers; de eenzamen. de deviante mens, 
vervloekt door een ongezond verlangen naar 
tegendraadsheid, naar onzuiverheid, naar 
eenzaamheid. hier, in het Nederlandse Instituut voor 
Eenzelvigen, leven de outcasts van deze samenleving. 

we leven in 2060. de Nederlandse samenleving is er 
in geslaagd om, na een lange periode van toewijding, 

de eenzaamheid bijna volledig uit te bannen. door 
middel van een langlopend en uiterst consequent 
gevoerd regeringsbeleid is de Nederlandse mens 
eindelijk bevrijd van het juk der alleenheid. samen 
viert men het leven. het maatschappelijke leven is zo 
ingericht dat mensen nooit alleen zijn. het 
Buddysysteem noemt men dit ook wel. soms komt het 
nog voor dat mensen ondanks deze ‘buddy’ eenzame 
gevoelens ervaren. In deze sporadische gevallen schiet 
de gezondheidszorg te hulp en krijgt men medicijnen 
toegediend, zoals antidepressiva. minister van volks-
gezondheid, Elisabeth roomakker, concludeerde 
recentelijk in volkskrant.nl  tevreden dat de samenlev-
ing nu vrijwel volledig eenzaamvrij is. ‘Eenzaamheid is 
een inhumane toestand die gelukkig niet meer hoort 
bij ons hypermoderne samenleving’, aldus roomakker.

Mo Swillens, (1969),
99 Beds, 2011.
Portret: Dion Kieft
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nog steeds vijf dagen per week. Ik was hier vanaf dag 
één al bang voor. de aantrekkingskracht, die onze 
patiënten op ons personeel  hebben, is groot. de valse 
schijn van romantiek, de misleidende autonome 
uitstraling van de einzelgänger, geen mens is daar 
geheel ongevoelig voor. velen van ons kennen deze 
ouderwetse levensstijl ook nog van horen zeggen. 
verhalen van vroeger. laurens is een jongen met een 
rijk gevoelsleven en dus extra gevoelig voor dit soort 
waanbeelden.’
  
wanneer de ochtend weer aanbreekt en laurens zich 
opmaakt voor een aantal uren slaap, klopt zijn 
vervanger op het deurtje van de beveiligersloge. rik 
(32) werkt pas twee jaar bij het instituut en neemt 
voornamelijk de dagdienst voor zijn rekening. ’s 
Nachts werkt hij liever niet. rik: ‘de stilte van de 
nacht vind ik angstaanjagend. Ik doe dat maar 
maximaal één keer per maand. veel liever houd ik mij 
bezig met het in de gaten houden van de 
groepsactiviteiten overdag. onze patiënten moeten 
dan verplicht met elkaar op het binnenplein 
socializen. En aangezien ze dat uit zich zelf nooit 
zullen doen, ben ik er om ze, als het nodig is, fysiek 
daartoe te dwingen. En ja, soms moet je dan je 
knuppel gebruiken. Er zitten een hoop bijdehandjes 
tussen. heb je ooit tachtig eenzamen op een 
binnenhof zien staan? Nou, dat is een treurig  gezicht.’

Er valt een korte stilte na de ontboezeming van rik. 
laurens, die zichtbaar moeite heeft met de harde 
toon van zijn collega, lijkt op een punt gekomen te 
zijn hem van repliek te dienen. maar hij houdt zich 
in. het dagelijks ritueel van de dienstoverdracht vindt 
plaats en laurens verlaat zijn werkplek. onderweg 
richting zijn slaapvertrek zwijgt laurens. Een bedroefde 
zweem trekt over zijn gezicht. aangekomen bij zijn 
slaapvertrek vraagt hij vriendelijk aan mij om even op 
de gang te blijven wachten. hij heeft iets voor mij om 
mee terug te nemen, naar huis. Enkele seconden later 
keert hij terug met een dikke stapel papier. het is een 
biografie. zijn biografie. ‘Ik heb hier meer dan vijf jaar 
in eenzaamheid aan gewerkt. het is een beschrijving 
van mijn leven hier als vondeling, als kind van de 
eenzaamheid. de tijd is rijp om dit publiek te maken. 
de mensheid moet weten wat voor bijzondere en 
unieke mensen hier leven. ook al kom ik zo nu dan 
graag in de stad, tussen de mensen, ik zou er nooit 
kunnen wonen. Ik kan niet zonder de eenzaamheid. 
En daarom zal ik mijn gehele leven wijden aan het 
beschermen van deze eenzamen, opdat zij niet zullen 
uitsterven. Ik ben de bewaker van de eenzaamheid.’ ■ RJ

maar dat terzijde. Terug naar laurens. het is kwart 
over vier. de stilte regeert, enkel hier en daar wat 
gesnurk. laurens geniet zichtbaar terwijl hij door de 
gotische gangen van het klooster loopt. met een
tevreden blik op zijn gezicht werkt hij op zorgvuldige 
wijze de nachtelijk procedure af. Tijdens de ronde is 
het voor de bewaker van belang dat hij -naast het 
waarborgen van de veiligheid in het pand- controleert 
of alle inwoners slapen. dat is niet altijd het geval.  
regelmatig betrapt laurens enkele bewoners in het 
gebouw die hun nachtlampje nog aan hebben. ‘Bij ons 
geldt na tweeën de lichtjes uit, maar er zijn hier een 
aantal figuren die graag in de nacht leven. ze houden 
niet van de drukte van overdag.’ ‘de zwaanse hoef is 
een imposant gebouw, verdeeld in vier vleugels die 
allemaal een eigen afdeling vertegenwoordigen. zo 
is bijvoorbeeld vleugel a de afdeling voor de tijdelijk 
eenzamen. deze groep is volgens het instituut, door 
middel van intensieve behandeling, nog geschikt voor 
reïntegratie. maar voor de bewoners van vleugel d, 
de afdeling voor de diep eenzamen, veelal bevolkt 
door kunstenaars, filosofen en schakers, is dat geen 
optie meer. dit zijn de chronisch verslaafden. laurens 
komt niet graag bij deze laatste categorie. ‘vroeger 
probeerde ik nog wel eens een praatje te maken, 
maar dat zul je mij nu niet meer zien doen. dit zijn de 
hopeloze gevallen, die zijn onbenaderbaar.’
Terwijl we met laurens door de gangen lopen 
vertelt hij ronduit over zijn leven in de zwaanse hoef. 
hoe hij daar ooit als vondeling voor de deur werd 
neergelegd en langzaam volwassen werd tussen de 
eenzamen. over zijn eerste keer, als jonge puber, in de 
grote stad. de bevreemding, het ongemak in de 
onbekende wereld. En de vraag die hem al zijn hele 
leven bezig houdt: waarom hij lijkt te zijn geboren 
voor de eenzaamheid. ‘wie mijn ouders zijn en of ze 
nu nog leven is mij een raadsel. Ik woon hier nu meer 
dan 23 jaar en ken de wereld om mij heen eigenlijk 
niet. sinds mijn zestiende bezoek ik, op aanraden van 
de directie van ons instituut, regelmatig de stad. ze 
vinden dat ik moet leren om uiteindelijk, als de tijd 
rijp is, te functioneren in de gewone 
maatschappij. maar omdat ik van kinds af aan in 
aanraking ben geweest met de eenzaamheid, ligt het 
gevaar op de loer dat ik uiteindelijk hier als patiënt 
eindig.’ Toen directeur freen siebeling laurens 23 jaar 
geleden voor de ingang van zijn instituut vond, nam 
hij zich voor de jongen voor zijn achttiende op straat 
te zetten. hij wilde dat de vondeling een 
normaal leven kon lijden, een leven zonder
eenzaamheid. maar de realiteit bleek weerbarstiger. 
‘laurens is al weer bijna 25 jaar oud en hij woont hier 
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meer dan 99 
kunstenaars gedreven 
door de noodzaak van 
een kunzinnige taal;
om mensen te raken, 
beroeren, vermaken.
zij komen tot rust in de 
intimiteit van hun eigen 
slaapkamer. 
onverstoord, behalve 
misschien -soms- door 
mij. ■ ms

Oplage 500, publicatie in 
eigen beheer, 2011
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After
Goldschmidt
AMIE DICKE

After Goldschmidt, gouden branddekens,
Castrum Peregrini, Amsterdam, 2012
(fotos: Anniek Mol)



op de herengracht 401 is er een 
kamer op de derde verdieping. 
deze kamer werd tijdens de 
Tweede wereldoorlog gebruikt 
als een   schuilplaats voor jonge 
(joodse) mannen. manuel 
goldschmidt was een van hen en na 
de bevrijding bleef hij verbonden 
met dit veilige huis. Tot voor kort 
woonde hij in dezelfde kamer, waar 
hij in die tijd ondergedoken had 
gezeten. hij stierf in maart 2012. 

Toen ik voor het eerst de ruimte 
betrad, voelde het als een 
tijdcapsule. Een bevroren wereld 

Om uit gevangenschap te geraken zijn
alle middelen geoorloofd. Indien 

noodzakelijk wordt zelfs louter absurditeit 
een bron van vrijheid.

die je niet wilt aanraken vanwege 
de delicate staat, maar te belangrijk 
om achter te laten. In een poging 
om de kwetsbare punten te 
markeren, begon ik de de scheuren 
en open voegen met stukjes 
goudkleurige branddekens te 
vullen. Ik ben begonnen met de 
ramen (er was nogal wat tocht). 
daarna werkte ik verder langs de 
contouren van de ruimte tussen 
de buitenwand en het tapijt, zoals 
een plattegrond, gevolgd door de 
scheuren in de meubelstukken en 
kleine gaten in de muren en het 
plafond. het kostte me bijna een 

maand om deze gefragmenteerde 
ruimte-tekening te maken. met 
behulp van een tandenstoker en 
een gebogen paperclip als mijn 
gereedschappen, werd ik herinnerd 
aan de volgende passage uit The 
Poetics of Space (1958) van de franse 
filosoof gaston Bachelard: 

‘hoe vaak, wanneer zij hun dromen 
schilderden, zijn deze ontsnapt door 
een scheur in de muur! om uit
 gevangenschap te geraken zijn 
alle middelen geoorloofd. Indien 
noodzakelijk, wordt zelfs louter 
absurditeit een bron van vrijheid.’ ■ ad
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fEaTurETTE

Tekst:
christian van der Kaap (1989)
Hoofdredacteur C.I.N.V.U / Beeldend kunstenaar

KUNNEN 
WE DE 
DINGEN 
LATEN 
ZOALS ZE 
ZIJN?

met deze vraag sloot kunstenaar, activist en musicus 
rory Pilgrim (Bristol, 1988) zijn studie aan de post-
academische opleiding ‘de ateliers’ in amsterdam in 
2010 af. hiermee werd voor mij het idee van actualite-
it voor het eerst ineens echt duidelijk. hij had het lef 
om in plaats van zijn eigen werk te tonen een 
gesprekkenavond te organiseren die plaats vond op de 
bovenverdieping van het gebouw waar hij de 
afgelopen twee jaar had gestudeerd. om de vraag 
‘can we leave things as they are?’ te kunnen 
beantwoorden riep de jonge kunstenaar de hulp in 
van de oudere (65+) generatie. volgens de kunstenaar 
hebben we het moment bereikt dat we voor de keuze 
staan of we de jongere generatie nog willen sturen 
of dat we heb hun eigen gang laten gaan. hij verwijst 
hierbij naar de indrukwekkende gebeurtenissen op 
het Tiananmenplein in shanghai, china. In 1989 werd 
daar door de machthebbers een wanhopige toespraak 
gehouden. zij werden tot deze actie gedwongen nadat 
een grote groep jonge en uitgeputte hongerstakers 
zeven dagen het plein tot strijdtoneel hadden gemaakt. 
ze konden niet langer aanzien hoe deze generatie zich-
zelf martelde om maar gehoord te worden. de 
machthebbers incasseerden alle aantijgingen van de 
demonstranten, maar maakten ook duidelijk dat ze 
niets voor hen konden betekenen. ze waren te oud 
geworden, zij maakten volgens hen het verschil niet 
meer. macht zou overgaan in overmacht.

met de vraag ‘Kunnen we de dingen laten zoals ze 
zijn?’ staat de toehoorder voor een patstelling. het gaat 

over ‘ons’ en het over het ‘nu’, zonder dat we hierbij 
stil kunnen staan. om die reden besloot de kunstenaar 
dan ook deze vraag niet zelf te beantwoorden maar om 
anderen uit te nodigen om samen tot een oplossing te 
komen. 

Niets van dit beraad kon publiekelijk worden gevolgd. 
Nadat een oproep werd gedaan aan ouderen om zich 
voor het gesprek aan te melden, werd de aankondiging 
gedaan waar en wanneer het plaats zou vinden. achter 
gesloten deuren namen de genodigden plaats in een 
kring van stoelen, waarna er discussie werd gevoerd 
totdat een unaniem besluit naar buiten kon worden 
gebracht. welke vragen hebben deze 
vertegenwoordigers van de oude generatie zichzelf 
moeten stellen? waarom voelden juist zij zich 
geroepen? zouden zij een expertise hebben die hun 
recht van spreken geeft of waren ze gewoon benieuwd 
te horen wat er besproken zou worden? zou niet in elk 
geval één lid van de jongere generatie vertegewoordigd 
zijn? waarom was het zo geheim als het ons in feite 
allemaal aangaat?

de jonge kunstenaar omlijstte de bijeenkomst door 
een muziekstuk te componeren voor elke mogelijke 
uitkomst. ja, we kunnen de dingen laten zoals ze zijn, 
Nee, we dat kunnen we niet en we kunnen niet 
besluiten. met het laatste antwoord zouden ze deze 
urgente vraag jammerlijk voor zich uit hebben 
geschoven en toch lijkt het toegeven aan je eigen 
onvermogen niet altijd zo’n vreemde optie. 

32Opstand op hetTiananmenplein, 
Beijing, 1989
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de publieke kennisgeving van het beraad zou hoe dan 
ook een heugelijk moment worden. het muziekstuk 
was gecomponeerd voor het carillion op Plein 40 - 45 
in amsterdam. Naast de dam is ook dit plein een grote 
publieke herinnering aan de oorlog. 

op de bewuste zondag, omstreeks het middaguur, 
zou daar de langverwachte uitkomst van het beraad 
duidelijk worden. omdat ik merkte dat de vraag ook 
op mij vat had gekregen, besloot ik naar het plein te 
gaan om daar een glimp van deze memorabele 
gebeurtenis op te vangen. de realiteit was dat het 
harder regende dan ik hier ooit tevoren had 
meegemaakt. deze noodlottige gebeurtenis had 
mensen er waarschijnlijk toe gedwongen om terug 
naar huis te gaan of een andere schuilplek te zoeken. 
wat de reden ook mocht zijn, toen ik aankwam op het 
plein trof ik er niemand aan. Nadat ik een half uurtje 
had gewacht begon ik te geloven dat ik misschien te 
laat was. Net als de macht-hebbers in china in 1989 
moesten erkennen, bekroop mij het gevoel dat ik de 
revolutie niet meer mee zou maken. omdat ik ook in 
1989 geboren ben kon ik mijzelf toch tot de jongere 
generatie rekenen? de generatie die het allemaal 
samen mee zouden maken. 

Ken je het moment dat je zo nat bent, dat het eigenlijk 
niet meer uitmaakt of het nog regent of niet? op dat 
moment hoorde ik dan eindelijk de klokken van het 
carrillon . zou deze vreemde, efemere samenklank van 
deuntjes als een gecodeerd telegram duidelijk 
moeten maken wat er door de oude generatie van 
bovenaf was besloten? heel eerlijk gezegd kon ik er 
geen wijs uit en er ook was niemand om mij heen die 
dit gevoel kon bevestigen. het moge duidelijk ijn dat 
ik er alleen voor stond. de vraag die ik rustig op mij in 
had laten werken, had nu veel meer effect dan ik 
verwacht had van de uitkomst van het beraad. Niet 
zoals de demonstranten, die door hun aantal en 
wekenlange hongerstaking een reactie van de 
machthebbers af probeerden te dwingen, kwam juist 
door de grote afwezigheid de vraag even dringend bij 
mij binnen. maar wie zou mij geloven als ik zou zeggen 
dat ik als enige getuige was geweest van deze 
memorabele gebeurtenis, deze revolutie? wie moest ik 
eigenlijk duidelijk maken dat het anders moest? 

de vraag over het meesterschap kwam bij mij naar 
boven. de generaties botsen met elkaar doordat de 
ene generatie spreekt vanuit een ervaring als leraar, 
ouder of machthebber, terwijl de studenten, kinderen 
en revolutionairen spreken vanuit hun energieke
onvermogen. En zou de oude generatie nu echt 
toegeven? de tijd zal het leren. maar juist die tijd 

wordt ons door deze vraag niet gegeven. ‘Kunnen we 
de dingen laten zoals ze zijn’ is een vraag die we 
moeten beantwoorden met de middelen en expertise 
die wij op dit moment hebben. juist om die reden 
roept deze vraag bij mij zo het gevoel van actualiteit 
op. daarom is het een vraag die we kunnen blijven 
stellen. want zijn wij meester over onze tijd, of 
worden wij er juist, zonder dat we erbij stil kunnen 
staan, door overmeesterd? ■ cK

Kunnen we de dingen laten zoals ze ze zijn? 
(Can we leave things as they are?) werd als vraag 
opnieuw gesteld in een performance georganiseerd in 
kunstcentrum Tag in den haag [Onlangs viel het doek 
voor deze instelling, die geen stand hield na de 
afgekondigde bezuinigingsmaatregelen. red]. onder 
leiding van suzanne wallinga die de tentoonstelling 
cureerde werd rory Pilgrim uitgenodigd die op zijn 
beurt louwrien wijers (1941) bij de presentatie 
betrok. wijers, bekend van het monumentale 
conferentiekunstwerk: ‘Kunst ontmoet wetenschap 
en spiritualiteit in een veranderende economie’ (art 
meets science and spirituality in a changing 
Economy) uit 1990, was een van de mensen uit de 
oudere generatie die ook aanwezig was bij het gesprek. 

Elke keer dat dit tijdschrift uitkomt hopen wij deze 
vraag in deze rubriek opnieuw te stellen. Elke 
schrijver of beeldmaker zal met zijn/haar eigen 
worsteling en bezigheden het hebben over deze tijd en 
generatie. de volgende in deze reeks in suzanne 
wallinga (1981) voormalig artistiek directeur van 
Tag, den haag. ze woont en werkt in amsterdam.

“Can we
Leave things
as they are?’’

with rory PiLgrim
Louwrien wijers

16/09 - 19/11



mE aNd my modEls
Interview met fotograaf jan hoek (1984)
door ruben jacobs (1984)

fEaTurE - jaN hoEK

het is juli 2012. op de gerrit rietveld academie 
presenteert fotograaf jan hoek zijn afstudeerexpositie 
‘me & my models’. op een projectiescherm flitsen 
verschillende portretten langs van op het eerst oog 
vreemde figuren, mensen die zich aan de rafelrand 
van de maatschappij begeven. zwervers, eenzamen, 
gehandicapten, drank-en drugsverslaafden, maar 
ook vrienden met liefdesverdriet en mensen met 
afwijkend gedrag of uiterlijk. de deviante mens. Een 
onophoudelijk populair object voor de hedendaagse 
documentairefotograaf.

Naar het projectiescherm kijken tientallen 
kunstzinnige types. om enige context te bieden aan de 
foto’s heeft jan ze voorzien van een korte tekst, waarin 
hij op ietwat cryptische en poëtische wijze iets los laat 
over zijn relatie met het desbetreffende subject. soms 
vertelt hij er nog wat bij. het publiek leest en luistert. 
veilig binnen de muren van het huis der kunsten. 

zo zou je het ongeveer kunnen inbeelden, zij het niet 
dat bij uitgave van dit blad de afstudeerexpositie van 
jan hoek nog moet plaatsvinden. dit is enkel een 
gedachte-experiment, precies zoals eind mei in zijn 
woning aan de oudezijdse voorburgwal ook al werd 
voltrokken.  daar spraken wij over zijn foto’s en over 
hoe deze tot stand zijn gekomen. hoe hij de afgelopen 
twee jaar verscheidende mensen mee naar zijn woning 
‘lokte’ om ze uiteindelijk op te foto te zetten of hoe hij 
naar afrika afrees om verstandelijk gehandicapten en 
straatsloebers te portretteren. En hoe het zou zijn als 
ze straks daar hangen, op het rietveld, ver verwijderd 

JAN HOEK

van hun oorspronkelijke afkomst. hoe men er naar 
zal gaan kijken. ‘art is a dirty job, but somebody’s got 
to do it,’ het is een uitspraak die op het lijf lijkt te zijn 
geschreven van de jonge fotograaf. hoek heeft 
namelijk vieze handen. althans, dat vindt hij zelf. 
Tijdens het interview vertelt hij aan de hand van 
verschillende foto’s het ene na het andere schrijnende 
verhaal achter de totstandkoming van zijn kiekjes. hoe 
hij naar eigen zeggen mensen heeft misbruikt om ze 
vervolgens als kunstobjecten door het leven te laten 
gaan, maar tegelijkertijd ook een diepe liefde koestert 
voor diezelfde mensen. jan hoek en zijn modellen, 
daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

‘In de afgelopen twee jaar heb ik veel verschillende 
mensen ontmoet en gefotografeerd. vaak leverde 
dit (bizarre) en spannende situaties op. Ik heb een 
buitengewone fascinatie voor mensen die geenszins 
kunnen worden gedefiniëerd. outcasts. Eenzame 
types. Ik voel mij zeer op mijn gemak tussen hen. 
waarom weet ik niet zo goed, maar ik merk vaak dat 
ik me graag begeef onder deze mensen. Er ontstaat 
dan ook vaak een soort vriendschap.’ jan hoeks inter-
esse voor het afwijkende staat in een lange traditie, die 
naar eigen zeggen begint bij de amerikaanse fotograaf 
diane arbus, die in de jaren zestig wereldberoemd 
werd met haar zwart-wit foto’s van bizarre mensen. 
alom geprezen om de humane wijze van portretteren 
en tegelijkertijd ook veel bekritiseerd vanwege haar 
vermeend schaamteloze misbruik van de naïviteit 
van haar subjecten. aapjes kijken, noemden sommige 
felle critici het. Nu, tientallen jaren later, is deze vorm 
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van sociale fotografie gemeengoed geworden onder 
fotografen. Toch zijn er echter maar weinig fotografen 
die de relatie tussen henzelf en subject zo centraal 
stellen als hoek dat doet. In die zin is hoek dan ook 
misschien niet echt een fotograaf, maar eerder een 
participerende voyeur. Een eenzame zwerver. Net als 
zijn modellen. ‘Ik hou van het avontuur en de camera 
geeft mij hier de mogelijkheid toe. het is ongelofelijk 
wat mensen allemaal doen als er opeens een camera in 
de buurt is. mensen nemen mij snel in vertrouwen en 
laten veel van zich zelf zien. zo plaatste ik 
bijvoorbeeld een tijdje geleden een advertentie op 
marktplaats, waarin ik op zoek was naar modellen in 
alle soorten en maten. uiteindelijk melde een man van 
middelbare leeftijd zich bij mij aan die graag wilde dat 
ik hem thuis kwam fotograferen. Toen ik daar kwam 
merkte ik al snel dat hij graag naakt wilde gaan. het 
was een nog al ongemakkelijke situatie, maar ik heb 
het toen maar gewoon gedaan. Een ander voorbeeld 
is Kim, een dakloze gebruikster, die ik vaak bij mij in 
de buurt zie rondlopen. op een gegeven moment heb 
ik aan haar gevraagd of ik haar in mijn kamer mocht 
fotograferen. ze had naast haar doorleefde 
voorkomen ook iets kinderlijks, iets moois. En dat 
wilde ik graag vastleggen. Toen ze uiteindelijk weg 
ging heb ik voor de zekerheid nog wel even gecheckt 
of mijn reservesleutels er nog lagen.’ hoeks worstel-
ing met de positie die hij inneemt als kunstenaar en 
als mens is de kern van zijn werk. soms lijkt het dan 
ook of hoek de regie over het moment verliest en 
zijn conceptuele blik plaats maakt voor verbazing en 
verwarring. ‘voor mijn expositie sweet crazies, over 
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Ethiopische straatsloebers, werd ik geprezen om de 
menswaardige manier waarmee ik ze had neergezet. 
als koningen. dat vond men heel nobel. maar wat 
men niet weet is dat een van de zwervers in de
fotostudio zich ontzettend ongemakkelijk voelde en 
na een tijdje volledig flipte. uiteindelijk werden we 
samen door middel van stokken uit de studio gejaagd. 
Toen ik buiten stond vroeg ik mij wel even af waar ik 
mee bezig was. 
Is het erg dat je als documentairefotograaf soms 
misbruik maakt van je machtspositie. of is het 
onvermijdelijk? Inherent aan de ethiek van het vak?  
het zijn vragen die hoek constant bezig houden. ‘Ik 
laat graag zien dat ik mensen gebruik, misschien 
omdat ik mij dan misschien minder schuldig voel. 
Toch heb ik ook in de afgelopen twee jaar gemerkt dat 
mijn ‘modellen’ vaak ook iets van mij willen. het is 
niet alleen maar eenrichtingsverkeer. we hebben vaak 
beide, al is het misschien maar voor even, baat bij het 
kortstondig intieme contact. het gaat vaak om 
erkenning, aandacht of soms seks. uiteindelijk denk 
ik dan ook dat wij ‘gewone’ en succesvolle mensen 
helemaal niet zoveel schelen met die waarvan ik foto’s 
schiet. wij zijn net zo kwetsbaar, want we spelen 
allemaal een toneelstukje. het ene is misschien beter 
gelukt dan het andere, maar uiteindelijk kun je, als je 
maar lang genoeg ergens verblijft, in elk toneelstukje 
gaan geloven. de mensen die ik fotografeer hebben 
hun compleet eigen leuke en tragische toneelstukjes 
geschreven en dat maakt hen uiteindelijk net zo 
boeiend. Ik vind het belangrijk dat dit zichtbaar blijft. 
wellicht rechtvaardigt dat mijn werk.’■ rj
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dorE vaN duIvENBodE -eigen tekst

IK BEN
ALLEEN

Marilyn Monroe (1926-1962) 
in een kinder speeltuin met het boek
Ulysses, van Ierse schrijver james joyce.

Dore van Duivenbode (1985) verbrak 
na zeven jaar haar relatie en blijkt een 
uitgewrongen vaatdoek in plaats van een 
stevig vilten wandtapijt. haar dagen zijn 
kort en de nachten donker...



Het is de eerste avond sinds ik mijn 
relatie heb verbroken dat ik thuis ben. 
Twee en een halve maand heeft ‘De 
Stad’ de rol van veilige haven vervuld. 
Ik wentelde mij in vrienden, 
alcohol en harde muziek. De roes 
in de ochtend zorgde ervoor dat ik 
de dag doorkwam. De stroom aan 
mensen, dat ik de avond trotseerde 
en het verlangen naar gin tonic 
hielp de nacht te overleven. 
vanavond hoor ik mijn 
huisgenoot via de dunne 
tussenwand haar bureaustoel 
verschuiven en de glasbak 
gevuld worden met resten 
gezelligheid en potten pindakaas. 
Trams rinkelen ongeduldig, het 
stoplicht laat de blinde buurman 
weten dat hij vaart moet maken 
en dronken studentes roemen 
het mannelijk lid. vanonder mijn 
slaapkamerraam glipt de wereld 
tussen mijn vingers.

Ik ben onrustig. In een recent 
verleden was ik een lezer,
iemand die pretendeerde goed 
alleen te kunnen zijn, een vrouw 
die vond dat ze zelfstandig was. 
In het heden vergt een boek 
teveel aandacht, kost een film 
teveel tijd en klinkt 
ontspannen als een vreemde 
zweedse dans. mijn leven is een 
bezigheidstherapie geworden. 
Iedere minuut wordt gevuld met 
losse flodders die afleiden van 
het groter geheel dat er niet is. 
met mijn sterven zouden er geen 
kaartenhuizen in elkaar vallen, 
bouwstenen weggevaagd worden 
of structuren 
verloren gaan. wat rest is de 
verdeling van de inboedel, het 
sorteren van mijn kleding en 
een duo lening op conto van 

de Nederlandse staat. In slechts 
twee en een halve maand heeft 
vluchtigheid de essentie
verslonden. 

Ik ben afhankelijk. waar ik 
voorheen mijn Nokia 5140 een 
week onder een stapel 
schimmelend wasgoed liet

liggen, is nu een minuut zonder 
mijn Iphone 4 reden tot paniek. 
vanaf het nachtkastje probeert 
Elsschot mij te verleiden. 
sorry willem, ik kan het niet. 
Ik grijp naar mijn mobiel en 
begin te praten op whatsapp. 
van gevatte grappen tot diepe 
emoties. online komt mijn leven 
tot leven. spanningen bloeien 
op en woorden bieden troost. 
slaap lekker door, slaap lekker 
den. Ik sluit al mijn gesprekken, 
steek mijn telefoon in de oplad-
er en herlaad een aantal maal 
whatsapp. wellicht heeft
iemand nog een laatste kus 
gestuurd of een smiley die ik 
niet begrijp. de animatie van een 
smeulende hondendrol bevestigt 
mijn bestaan. 

Ik ben bang. dan zijn de 
studentes uitgepraat, de 
rinkelende trams opgeborgen in 
het depot van de rET en is mijn 
telefoon gestopt met trillen. de 
nacht begint en er is geen ont-
komen meer aan: ik zal het met 
mijn gedachten moeten doen. 
wat blijkt, eenzaamheid na 
twaalven voelt verdomd alleen. 
het is waaraan slaapmutsjes en 
sekslijnen hun bestaansrecht on-
tlenen. In het donker denken is 
namelijk helemaal niet leuk. Er is 
niemand die mijn hoofd in kan. 
Bij tijd en wijle een handige 
bijkomstigheid omdat ik
kwader denk dan oog, maar zo 
in de nacht een beklemmende 
gedachte waar ik badend in het 
zweet om het uur van wakker 
word. alleen zijn is een kunst. 
maar bang zijn een keuze waar 
ik niet meer voor kiezen wil. 
■ dvd

IK BEN allEEN

Dore van 
Duivenbode

geb. 1985

Schrijfster

Woont in 
Rotterdam
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marilyn monroe, het naïef 
ogende hert dat de wereld 
betoverde zonder dat de wereld 
wist door wie zij werd veroverd. 
mysterie en betovering gaan 
immers hand in hand. de lachende 
blondine die mannen om haar 
vingers wond en vrouwen zover 
kreeg haar te willen zijn, was 
onaantastbaar. het merk marilyn 
monroe is hierdoor al die jaren 
intact gebleven, de persoon een 
geheim. uitgevers stanley Buchthal 
en Bernard comment wagen in ‘Ik 
ben alleen’ een poging het icoon 
uit te kleden en naar menselijke 
proporties terug te brengen. In het 
voorwoord belooft ‘de totaal 
onvermoede geest van een 
intellectueel, een dichteres.’ aldus 
Tabucchi. 45 jaar na haar dood is 
deze onvermoede geest gebundeld. 
aan de hand van haar brieven, 
memo’s op het briefpapier van het 
Beverly hills hotel of het 
waldorf-°©- astoria en 

‘ZONDER 
DAT IK 
HET WIST 
WAS 
MARILYN 
MIJ
VOOR’
Recensie

IK BEN allEEN Marilyn Monroe ‘Ik ben Alleen’ 
Dagboekfragmenten, brieven, 

gedichten’ (Meulenhoff, 2010)
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aan de interpretaties van de samen-
stellers. want welke boodschappen-
lijstjes en memo’s kies je, in welke 
volgorde plaats je deze en wat 
wordt de vertaling? gelukkig is van 
iedere tekst tevens het origineel
bijgevoegd. hetgeen mij op een 
compliment voor de makers brengt, 
want wat had miss monroe een
warrig hanenhandschrift. Na het 
lezen van de inleiding, het 
voorwoord en het bekijken van de 
vijftien foto’s van marilyn met een 
boek in haar hand zijn de 
verwachtingen hooggespannen. 

Na marilyn al jaren voornamelijk 
lonkend en zwoel zingend door 
mijn gedachten te hebben zien 
dansen, wordt het tijd voor de 
donkere kant van deze blondine. 
En wat blijkt, marilyn was een 
vrouw zoals ieder ander. laat ik 
voor mijzelf spreken: marilyn en 
ik blijken verrassend veel overeen-
komsten te hebben. we houden 
allebei van champagne, avocado en 
witte toiletbrillen. ook hebben we 
beide wel eens last van gitzwarte 
buien waarin het leven ons naar de 
keel grijpen en zijn we bij tijd en 
wijlen rusteloos. zonder dat ik het 
wist, was marilyn mij voor toen ze 
schreef dat men voor het grootste 
gedeelte alleen is. ook ik zet wel 
eens wat op papier en ben ik net 
zoals marilyn blond. alleen is zij 
de spiegel en ben ik slechts een van 
hen die een kijkje neemt. ‘Ik ben 
alleen’ is haar verzameling 
hersenspinsels. Bijzonder omdat 
ze marilyn monroe was en ze een 
vrouw bleek zoals velen: door 
complexiteit doodgewoon. 
hoopgevend; in ons allen schuilt de 
onvermoede geest van een 
intellectueel, een dichteres. ■ dvd

IK BEN allEEN

boodschappenlijstjes wordt de 
lezer door het innerlijke leven van 
marilyn geleid. Ik voel mij een 
voyeur en twijfel of ik het zou 
waarderen als postuum wordt 
besloten mijn krabbels in 
boekvorm te publiceren. zoals in 
de inleiding wordt verantwoord,
is het boek onderhevig geweest 

Zonder dat ik het wist, was Marilyn 
mij voor toen ze schreef dat men voor 
het grootste gedeelte alleen is. Ook ik 
zet wel eens wat op papier en ben ik 
net zoals Marilyn blond. Alleen is zij de 
spiegel en ben ik slechts een van hen die 
een kijkje neemt. 

Dore van Duivenbode (1985)
Yerevan, Armenië, 2012
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No choice; can I be left alone??

I remember Pat Parker in the 70s 
writing about being black and her 
tip to progressive white folks. ‘You 
must forget that I am black, and you 
must never forget that I am black’. 
hmmm......
– micheal oglesby (radical faerie)

The reality is that Chinese contem-
porary art is well aware of its anemic 
(lacking force, vitality, or spirit) 
state. Yet to advocate for ‘theory 
before practice’ necessarily invites 
skepticism…
– guo juan (Theory fever) 

a complicated text. Trying to draw 
the reader in by saying something 
juicy at the beginning. all I ever 
wanted was to feel your spunk dry 
on my face (Tracey Emin). People 
are fundamentally lonely (sarah 
lucas). These two really did it for 
me back in the 90s. maybe I’m 
stuck there somehow, in the 90s, 
via the 70s- watched a contemporary 
mTv video clip that robin had 
on last night and was reminded of 
ryan Trecartin whom I am not sure 
what to do with. This must signal 
my age. age: age-old problem or 
challenge. good to hear back from 
ex-students that they appreciate 
my answers to their questions. Two 
days without leaving the house/ 

going outside. Is this what I want? fuck at 38 I am 
still stuck with this dilemma of how life is arranging 
itself…my biggest challenge is 
comparing myself to other artists of all ages, and what 
they do when they are alone or what they do in their 
heads or what they do in their hearts or what they 
do in the privacy of their own living quarters or what 
they do in public or what other people say about them 

or what their backgrounds were 
and nobody nobody nobody no 
body does it better than me 
(except for mary Kelly and 
adrian Piper but that’s like com-
paring apples and pears…am I a 
pear??). radical and theoretical and 
grappling with life…no one has 
been as extreme and / or as smart 
and philosophical as mary Kelly 
and adrian Piper. Not yet. They 
have really built something up, the 
two of them, from dirty nappies 
which were threatening and con-
frontational and the deep inner 
journeys which adrian Piper has 
taken, the anger she has expressed. 
was / is mary Kelly angry at being 
a mother? Is it forbidden to 
represent the female body in an 
objectified, iconographic way 
because it signals a service 
function? what is IT? carolee 
schneemann messed with both 
of them, because she dealt / deals 
directly with painting and its 
histories. all of them sidestep 
duchamp, make him impotent 
indeed, even at a young age or 
when he was at the beginning. 
Putting yourself on the line is a big 
deal, and the mark of a good artist 
in my opinion. Putting yourself 
in the firing line, of course I am 
saying this because I do it myself. 
No tricks, no gimmicks, apparently 
I don’t know how to draw properly 
and robin says this is the mark of a 
good artist, 
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the fundamental basics. I am trying to prove that that 
is not necessary. I have done this very consciously 
from the early days when I asked dutch artist roos 
Theuws at the rietveld academie whether a good 
artist knows how to draw (I asked in relationship to 
jasper johns) and she said yes— I also asked if we 
as a class could tell which work was made by a man, 
which by a woman. valIE EXPorT and orlan drew 

Sands 
Murray - 
Wassink
b. 1974

Topeka, 
Kansas, 
U.S.A. 

studied art history 
and art. 

Lives in 
Amsterdam, 

The
 Netherlands 
since 1994.
http://sands1974.com/

Sands Murray - Wassink (1974)
I am not in Exile I’m in Love, 2012



My biggest challenge is comparing 
myself to other artists of all ages, and 
what they do when they are alone or 
what they do in their heads or what they 
do in their hearts or what they do in the 
privacy of their own living quarters or 
what they do in public or what...

with their bodies in the early days, 
measuring patriarchal architectures. 
carolee says it, the body as a force 
field, drawing with elbows, ears, 
cunt, cock etc…and the cock is 
contested because it implies patri-
archy but we need to reclaim the 
cock from patriarchy those men 
are emasculated anyway. Killing is 
emasculating. The boys who come 
back from the wars, and the girls, 
with facial disfigurements, facial 
transplants, the woman in france 
whose dog attacked her and ate her 
face, that was the first facial 
transplant. The face the face the 
face face farce. Being without a 
face makes one lonely. hating one’s 
face feels lonely. I often hate my 
face, it feels like I just woke up in 
the morning often, puffy and 
expanded, especially around my 
jawline and my neck. It’s always 
been this way. It’s (the face) my 
hair shirt. jesus was on my mind 
again. People are fundamentally 
lonely. jesus and mohammed and 
Buddha at a coffee klatsch. 

hannah wilke holds court in the sky. 
People are fundamentally lonely. It 
is forbidden to use the word which 
the text refers to in the text. To 
be too literal. To use the subject of 
the text in the text. glossolalia and 
helen chadwick and julia Kriste-
va / luce Irigaray and écriture 
féminine. The pleasure of the text. 
just shit twice, this morning during 
the writing of this text. depressive 
people talk a lot about shit and 
shitting. It seems the ‘sad fact’ of 
life, even for the kids and so in the 
mTv video which reminded me 
of ryan Trecartin’s work. Banging 
my head against the wall. unfortu-
nately never lost for words, even in 
confusion (of which there is a lot) 
I keep spinning them out. digest-
ing, throwing up / vomitting, no 
kids just Betsie. she sleeps next to 
our bed, she is around when I am 
working, allen ginsberg was an 
essentially ugly boy and then an 
essentially ugly man but he was 
not lonely. No one really is lonely. 
No one really gets what they want. 
some don’t even make it to
adulthood. some of us kill some 
other of us. People are not generally 
interested in people according to 
robin. This is a love sculpture like 
the one louwrien wijers and Egon 
hanfstingl have. out from that 
dialogue comes bravery and clarity. 
Even in a love sculpture there are 
‘wrong moves’ where the sculpting 
doesn’t go anywhere. was hannah 
wilke a sculpture yes she was. she 
was the origin of body as sculpture, 
even when she went topless to a 
lynda Benglis opening. 

I am NoT IN EXIlE, I’m IN lovE

all men. men come from women. Everyone still 
comes from women. Is it lonely in the womb? - The 
placenta is there to keep one company. People do not 
often talk about menstruation and the facts of how 
the blood comes out. I have to ask friends about this…
again. I am never clear on it. what comes out? life 
comes out. life slithers out of life. Elke Krystufek and 
Tracey Emin have slitered out of carolee schneemann. 

I guess robin is right, it can’t but go wrong sometimes 
when a person pays as much attention to other artists 
and their work as I do. It’s all competitive, and for 
what…I guess I feel less on my own that way. If I have 
people to relate to somehow, in love and hate. I can ad-
mit that people are better than me, but they better be 
damn focussed and intense. I am so insecure that I am 
very intense. I think I have to shit again, 

Sands Murray - Wassink (1974)
No choice - Can I be left alone?
Sands and Betsie (1)
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no waking up is ever easy, no 
day is ever easy, I am writing it 
all down so that I have a grip on 
my own throat. and not putting 
cigarettes out on my hand, or 
robin etc. aggression and pain 
are connected with a certain 
frustration that I feel in being 
specific. They symbol, the sign, 
do the texts get more elaborate 
and better as I get older or is 
there too much marijuana in 
the way? No. That’s not it. all I 
wanted was to feel your spunk 
dry on my face.

connection is all any of us is 
/ are looking for in life. what 
else is there? human beings are 
social animals, they should act 
more on instinct combined with 
compassion. That’s my word for 
the year, and maybe already next 
year too: compassion. Especially 
for myself. To be in love with 
you is everything, you make 
me feel brand new, every time 
you’re near my heart just skips 
a beat…loving you is my desire, 
loving you has set my soul on 
fire…every time you’re near you 
sweep me off my feet… ■ sm-w

I am NoT IN EXIlE, I’m IN lovESands Murray - Wassink (1974)
No choice - Can I be left alone?
Sands and Betsie (2)







Stefanie Wels (1973)
Begrip voor anderen -
De komende 5 minuten, 2009
www.stofenas.nl



52
Stefanie W

els (1973), A
genda



EENzaamhEId uIT dE collEcTIE
M

useum
 voor R

eligieuze K
unst, U

den. C
onservator: W

O
U

T
E

R
 P

R
IN

S 
V

orstenburg 1 5401 A
Z

 U
den | w

w
w

.m
useum

voorreligieuzekunst.nl
C

hr
is

tu
s 

op
 e

en
 K

ou
de

 S
te

en
, A

N
O

N
IE

M
, e

ik
en

ho
ut

 c
a.

 1
52

0



54Young Designers (Collectief) 
Peik suyling. Zou je van 
eenzaamheid kunnen houden? 

het tABOe vOOrBij.
eenzaamheid is van altijd en 
iedereen. Kunstenaars zoeken een 
nieuw gesprek over eenzaamheid op. 
Ook met u?

sarah carlier, martijn Engelbregt, marina van goor, 
madelinde hageman, leontine hoogeweegen, dennis 
lohuis, maaike roozenburg, Peik suyling. 
■ www.ydsite.nl
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EEN EENzaam voorBEEld

EENZAAM
VOORBEELD

het overkwam me, sterker nog het overweldigde me 
en het heeft geleid tot het punt waar ik nu sta. Ik ga 
wetenschappelijk onderzoek doen naar ‘eenzaamheid 
bij de predikant’ en dan doel ik op een eenzaamheid 
die niet existentieel is, maar beroepsgerelateerd. Bij 
vrijwel iedere predikant roept dit herkenning op, 
alleen al als ik de term eenzaamheid bezig. om te 
achterhalen waar die eenzaamheid in gelegen is, neem 
ik u mee naar mijn eigen ervaringen.

op 2 mei 2006 werd ik geroepen tot het ambt van 
predikant. aan die roeping kan en wil ik nauwelijks 
woorden geven. het zou afbreuk doen aan deze 
bijzondere en mystieke ervaring. wel wist ik vrijwel 
direct wat me te doen stond. ‘ga, ga (hebreeuws: 
halach lechah)’, was het antwoord. diezelfde maand 
nog liet ik me inschrijven voor de studie theologie in 
deeltijd in utrecht. Nu sta ik om de zondag te predik-
en om het woord gods te verkondigen. gods vraag 
aan mij, tevens mijn droom om mensen dichterbij 
god te brengen middels het woord, wordt meer en 
meer werkelijkheid. dat geeft vreugde, maar in een 
diepere laag ook een grote eenzaamheid. datzelfde 
gevoel van eenzaamheid overviel me enige tijd na mijn 
roeping, in de periode nadat ik het grote nieuws aan 
wie het maar wilde horen bekend had gemaakt. die 
tegenstellingen tussen hoogte- en dieptepunten bleken 
tot mijn diepste wezen te behoren en worden telkens 
opnieuw zichtbaar in mijn functie van prediker. het 
is een spirituele ervaring en in mijn beleving niet au 
fond een negatieve. Ik herkende dit gevoel ook bij 
de dood van mijn vader aan wiens sterfbed ik mocht 

zitten vorig jaar mei. god hebbe zijn ziel. het is een 
interne worsteling van hoogte en diepte, van vreugde 
en verdriet, van mooi en niet om aan te zien, van oase 
en woestijn. En in die leemte vind ik god, soms even. 
het thema eenzaamheid is de hele studie met me mee 
gegaan. Nu ben ik op het punt aangekomen dat ik wel 
woorden kan geven aan die eenzaamheid en dat vorm 
zal krijgen in mijn onderzoek. Ik doe dit door in te 
zoomen op de eenzaamheid die gewekt wordt door het 
leven in een voorbeeldfunctie. Nu kan ik meer 
beroepen bedenken die een voorbeeldfunctie vereisen 
en daarom wil ik u uitnodigen en vragen of u zich 
hierin herkent. Ik meen dat het beroep van predikant 
een extra dimensie heeft. het bijzondere van 
predikant zijn is dat je 24/7 in het ambt staat 
-en dit houdt met het emeritaat niet op- terwijl (bijna) 
iedereen je kent. alle ogen gericht op kwatta, zogezegd. 
of je nu in de supermarkt bent, of op vakantie of op de 
dansvloer staat, je wordt op elk tijdstip en op alle 
mogelijke plaatsen bekeken en aangesproken als 
dominee. ook dat kan eenzaam maken.

dit tijdschrift c.I.N.v.u. is door onze zoon christian 
gemaakt. Ik ben hem daarvoor zeer dankbaar, omdat 
het mij de gelegenheid biedt om van gedachten te 
wisselen met anderen –lezers, co-auteurs en mijn 
zoon-  die zich allemaal aangetrokken voelen tot dit 
thema. Ervaringen uitwisselen over eenzaamheid 
voelt voor mij als louterend. mijn plan is om volgend 
jaar een lezing geven of in een wat ruimere setting 
een conferentie te beleggen met bovenstaande titel als 
thema. Wordt vervolgd. ■ rgm 

Tekst:
rosée van der Kaap (1956)
Predikant in opleiding.

Frescoschildering (15e eeuw)
Het laatste oordel 
Oude Blasius kerk in Delden.
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Tekst: susan Kooi (1984)
Eindexamenstudent Gerrit Rietveld Academie, 
Amsterdam

fuTurE - susaN KooI

Bij het lezen van een fragment uit een brief van mileva 
maric aan albert Einstein*, herinnerde ik me een 
ervaring uit mijn jeugd. zonder dat ik er al te diep over 
had nagedacht, was ik er altijd vanuit gegaan dat we 
binnenin de aarde leefden. In een gesprek met mijn 
moeder kwam ik erachter dat we geen beschermende 
aardlaag om ons heen hebben, maar dat we er bovenop 
leven. Ik herinner me een intense angstbeleving, ik 
voelde de oneindige ruimte overal om me heen. 

jaren later zag ik de film Melancholia van lars von 
Trier, waarin de gigantische planeet melancholia op 
het punt staat tegen de aarde aan te botsen. de zwaar 
depressieve hoofdrolspeler justine weet dat we alleen 
zijn in het universum. leven bestaat alleen op aarde, 
en niet voor lang. Ik had een soortgelijke ervaring 
als kind, toen ik opeens de eenzaamheid en kwets-
baarheid van de aarde voelde. 

In de BBc serie Walking with Beast, in de aflevering 
Next of Kin, volgen we een jonge australopithecus, een 
vroege voorouder van de mens. hij wordt Blue 
genoemd, omdat hij sneu en eenzaam is en weinig 
kans heeft om te overleven. In het begin van de 
aflevering is zijn moeder net overleden, en zonder 
haar verliest hij de connectie met de groep. gedurende 
de afleveing zien we Blue proberen aansluiting te 
vinden bij de groep. uiteindelijk met success: wanneer 
hij wordt aangevallen door een sabeltandtijger, komt 
de groep voor hem op en jagen ze de tijger weg. ■ sK 

*Ik denk niet dat de stuctuur van de menselijke schedel 
verantwoordelijk is voor het onvermogen van de mens om 
het concept oneindigheid te begrijpen. Hij zou dit zeker 
wel begrijpen als hij, wanneer jong, en tijdens het 
ontwikkelen van zijn gevoel voor perceptie, hij de 
mogelijkheid had zich in het universum te begeven. 

BLAUWE
AARDE

Melancholia (2011)
Lars von Trier. Met Kiefer Sutherland, 
Charlotte Gainsbourg en Kirsten Dunt.
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