
Yo. Cor is moe. Moe van het rondrennen alsof ze twintig is, moe van zichzelf: werkjunk die 
twintig dingen tegelijk wil doen en dan natuurlijk ook alle twintig even goed - want iets half 
doen is voor mietjes. Moe van dat koppige hoofd, in de ban van alles dat maar kan lukken - 
zolang je maar hard genoeg wilt, en vooral werkt.  Maar wat is er mis met minder? 

''IK BEN BELANGRIJK!'' roept Calvin in de weergaloze strip Calvin & Hobbes naar de 
sterrenhemel. Hij kijkt naar boven naar de eindeloze kosmos. ''Riep het stofje....,'' mompelt hij 
vervolgens bedeesd terwijl hij de lezer beduusd aan kijkt. Cor kijkt beduusd naar haar eigen 
gebuffel, en denkt de laatste weken veel aan Calvin. Want wie, of wat is er nu belangrijk? 

Roofbouw plegen op jezelf voor een idee van succes in ieder geval niet. Cor denkt aan haar 
droom - een boerderij waar ze kan werken en leven op haar eigen erf naar eigen inzicht. Aan 
wat haar draaiende houdt: liefhebben, kinderen opvoeden, kunst - wat eigenlijk allemaal op 
hetzelfde neerkomt, maar dat terzijde. Dat heeft allemaal niks te maken met buzz creëren 
rond haar eigen werk. Maar het is wel waar ze de halve dag brein-energie in pompt: de boel 
pitchen. Maar je half ziek arbeiten voor de belangstelling van iemand die je niet kent - hoe 
zonde is dat? Cor is vooral moe van haar eigen kadaverdiscipline, maar soms ook moe van de 
buitenboord-onzin die nu in de kunstwereld zo belangrijk wordt gevonden. 

Als Cor moe is, kijkt ze naar het werk van Sanne Vaassen. Vaassen is geïnteresseerd in de 
eigenschappen en kwaliteiten van dagelijkse voorwerpen, en onderzoekt hen met 
verwonderde, bijna tedere aandacht. Dingen die ze verzamelt - meel, een zeepdoosje van de 
Wibra, stenen, glitterpoeder - liggen soms maandenlang roerloos te wachten in haar atelier 
totdat ze door Vaassen worden opgeraapt, die hen geduldig onderzoek en bekijkt. Er volgt 
een reeks handelingen waarbij ze observeert, ingrijpt en volgt. Vaassen is op zoek naar een 
verborgen pols of ritme onder de dingen. Haar onderzoek leidt tot opvallend esthetisch en 
ogenschijnlijk eenvoudig werk, dat met een zachte duw de grote verhalen in je hoofd aantikt. 
Eerder dit jaar werkte ze aan De opgraving van een afwezigheid  een werk waarbij ze een gat 
in de grond graaft en de vrijgekomen ruimte vastlegt in een mal van gips. Ruimte, ontnomen 
aan duizenden zandkorrels, bevroren in een versteende vorm die eerder vloeibaar was. De 
beelden roepen gedachten op over wat de grond voor ons verborgen houdt, over hoe intiem 
en tegelijk oneindig dat is, over waar we allemaal van afstammen: stof en sterren. 
Bescheiden, prachtig en troostend. Grappig hoe bescheiden werk kan stemmen tot 
nederigheid. Een stofje zijn is lang zo gek nog niet. Voor alle buffelaars die al een tijd geen 
sterrenhemel meer hebben gezien, maar ook voor iedereen die getuige wil zijn van 
indrukwekkende en relativerende schoonheid: kijken dus. 
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