
 

Mei is hoopvol. Donker, licht, donker, licht. Jas aan, jas uit, jas aan, jas uit. Wind, licht en de 
geur van water. Waarom houden Hollanders van kijken? Waarom werden hier kaarten 
getekend en schilderijen gemaakt alsof je door een raam naar buiten kijkt? In mei snapt Cor 
het. Ze ziet het aan het lef van haar kinderen waarmee ze in een boom klimmen of voor haar 
uit fietsen. Hollandse lente: een soort kernfusie van ruimte en licht waar je bloed van gaat 
suizen. Ik ga er vandoor, roepen haar dochters als ze op hun fiets springen. 

Bizar hoe een maand die ontploft van nieuw leven ook in het teken staat van dood. Een jaar 
geleden overleed een vriend van Cor en haar gezin. Aardige buurman, vader van drie 
kinderen, verzamelaar en leverancier van het mini-naturalis op het atelier van Cor, de dingen 
waar ze als kind al graag naar keek: botten en beesten op sterk water. 

Rotziekte, rot willekeur. In die tijd heeft Cor zich rot geëtst. Na de dood van hun vriend zat ze 
veel met zijn vrouw in de speeltuin samen naar de kinderen te kijken - twee stille moeders 
van drie. ''We hebben zo een speeltuin vol,'' zei de vrouw op een dag. Licht, donker, licht. 
Leven en dood dwars door elkaar. Cor wilde een arm om haar heen slaan, maar ze was te 
verlegen. Zo zaten ze onder twee kastanje bomen een zomer lang zwijgzaam naar spelende 
kinderen te kijken. Nu kijkt Cor verweesd naar haar huis waar inmiddels een ander stel woont. 
De vrouw is met haar kinderen verhuisd naar een nieuw leven - en geef haar eens ongelijk. 

In mei denkt Cor veel aan het werk van Willem den Ouden, een schilder die zijn leven wijdt 
aan het schilderen en tekenen van het licht boven de Waal. Zijn schilderijen barsten van 
ruimte en licht. De kijker krijgt hetzelfde gevoel als wanneer je aan een rivier oever staat en 
grote schepen voorbij ziet komen: beweging, het idee bij een soort slagader in het landschap 
te staan. Mooie oog-kost voor zowel liefhebbers van landschapskunst als voor gewetensvolle 
tobbers, die door de beelden worden uitgenodigd het leven wat lichter op te vatten. Ga, 
zeggen ze. Grappig als je bedenkt dat den Ouden als schilder ernstig en ploeterend te werk 
gaat. Verder ontdekte Cor deze maand het werk van Anke Roder die een jaar lang het licht op 
het wad schilderde, waaronder het wonder van de lichtende zee. Kleine, sprookjesachtige 
beelden vol maan, sterren en zon. En ze bestudeerde het werk van Marieke Busser die met 
film, fotografie en installaties een raadselachtig schemergebied schept waarin verschillende 
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werelden over elkaar schuiven. Licht en donker, vergezichten en blinde vlekken: de 
toeschouwer weet niet goed of hij naar de opkomende zon op een planeet of naar de muur 
van een isoleercel staat te kijken. Wat zie je in die zon die doorbreekt? Ga je naar het licht, of 
blijf je zitten uit angst tegen een muur op te botsen? 

De dood van een vriend - en de moed van de vrouw die achterbleef - slingerde Cor en haar 
vent terug naar wat ze belangrijk vinden. Het inspireerde hen de sprong van hun leven te 
wagen: naar een boerderij onder het licht van een grote rivier. Cor doet het in haar broek - 
ook dromen liggen buiten je comfort zone - maar ze ruikt het water al. Als ze bang is denkt ze 
aan haar dochters op de fiets, aan hoe haar zoontje in de bakfiets zijn armen in de lucht 
steekt als ze van een brug racen, aan de beestjes op sterk water en aan de lichtkunstenaars . 
Hup, Cor. Ga. 

 

 


