
 

In een volgend leven wil ik ad rem zijn - en kunnen kunstschaatsen. Wat is er mooier dan je 
eigen sculptuur in elkaar dansen, op gestold water? 

De magie van schaatsen is overal nu onze helden in Sotsji de sterren van de hemel scheren. 
Een oer Hollands ding als de klapschaats omgezet in lichtsnelheid: hoe betoverend is dat. 
Maar Cor denkt ook aan de heilige grond van een trots Kaukasisch volk, waarop Tsaar Vladimir 
met doodsverachting een olympische stad liet verrijzen. Zo'n gebrek aan respect voor de 
integriteit van een volk en haar geschiedenis, zoveel machtsvertoon op een plek waar sport 
mensen kan verbroederen - hoe erg dans je daarmee op de rand van de vulkaan? Beatrice de 
Graaf stelde eerder 'dat je net zo goed de Spelen in Damascus, of gezellig in Grozny kunt 
houden.' De duistere achtergrond van het ijs-sprookje in Rusland lijkt de Nederlandse 
regeringsdelegatie echter te ontgaan - of interesseert het ze gewoon geen hol? Heel 
Hollands: geen context, knetter inventief je ding doen, en dan zo goed dat we de meest 
onwaarschijnlijke dingen voor elkaar krijgen. Als ik naar de schaatsers kijk voel ik glasheldere 
trots. Dezelfde die ik voel als ik op tv het Nederlandse bedrijf Smit Tak een reddeloos verloren 
schip uit zee zie takelen, of als ik Hollanders enorme pompen in elkaar zie schroeven op 
ondergelopen Brits territorium, terwijl ze droog opmerken: ''dat wordt 4 weken doorwerken.'' 
IJs, water en wind naar onze hand zetten: dat kunnen wij. Maar ik voel me ook somber. Want 
hoe zit het, met wat is? Die geschiedenis van dat roemruchte berggebied waar Poetin met alle 
geweld een symbool van zijn macht uit de grond moest stampen, waar komt dat tot zijn 
recht? Arm schaatswonder Ireen, die een dictator feliciteert met de accommodaties die hij 
gebouwd heeft. Hoe kon ze ook anders onder het oog van al die camera's - in ieder geval 
geen kritische discussie beginnen of een klapschaats verkopen. Maar dat afbakenen van 
werelden, dat meebewegen met natuurkracht terwijl je gaat voor de optimale prestatie...heel 
Hollands. Handig als je naar de sterren en terug wilt schaatsen of als je je middelvinger naar 
de zee wilt opsteken, maar ook weird bij zo'n symbolisch en verbindend ding als de Spelen. 
Overal eigenlijk. En dus voelt Cor zich zeeziek. Gebeurt nou eenmaal als er in huis, op het 
werk of op de planeet verschillende werelden aan elkaar lopen te sjorren. 

Deze week vond ze troost bij het werk van kunstenaars Ward Blokland en  Wineke Gartz, die 
met hun installaties verschillende werelden aan elkaar weven. Blokland bouwt doorzichtige 
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muren van draden die duidelijk muur zijn, en toch ook weer helemaal niet. In de installaties 
van Gartz voelt de toeschouwer zich opgenomen in een universum dat chaotisch en tegelijk 
helder en nuchter is. Muren die toch ook geen muren zijn, geschiedenis, mens-zijn, 
landschapskunst, de maan en de sterren: in het werk van Blokland en Gartz worden werelden 
verbonden in een landschap waarin de dingen wel bestaan, maar niet afgebakend zijn. Geen 
ja, geen nee. Dat klinkt vaag, maar het is ook heel aards. Geen njet, maar nja. Dat voelt in een 
tijd waarin de rationele afbakening hoogtij viert als een echte oase. Kijk en haal adem: zo 
mooi, maar vooral zo mens. 

 


