
Boven het atelier van Cor woont een wezel. Op een avond zag ze het dier over een pergola 
boven haar hoofd voorbij schieten, de sneeuwwitte pels van zijn buikje als een kleine komeet 
door de duisternis. Voor de rest hoort ze het beest alleen: als het langs de regenpijp naar 
boven trippelt, een rat afrost, houten balken verpulvert of volleybalt met walnoten. Om het te 
verjagen is er voor 50 euro een apparaat aangeschaft dat hels geschetter uitstoot. Cor wordt 
er knettergek van, maar of het haar ongewenste ateliergenoot ook maar ene moer kan 
schelen: echt niet. 

Er werd advies ingewonnen bij iemand die verstand heeft van beesten die je huis(dieren) 
terroriseren dan wel opvreten, en nu gaat Cor een kooi halen. Daarin gaat ze een ei 
neerleggen, waarna het devies luidt: geduld. Aanvankelijk zal het slimme en schuwe diertje er 
namelijk niet in trappen: het vind de kooi teveel stinken naar mens. Maar na een paar dagen 
wint zijn nieuwsgierigheid het van zijn mensenallergie, en gaat hij een kijkje nemen. 

Ook kunst kan intuïtieve weerzin oproepen. Totdat nieuwsgierigheid het wint van walging en 
je toch gaat kijken. 

Kunstenaar Berlinde de Bruyckere - wiens werk op dit moment te zien is in het Haags 
Gemeentemuseum - roept met haar werk aanvankelijk op zijn minst ongemak op. Wie zijn die 
spookachtige en tegelijkertijd plastische verschijningen zonder herkenbaar gezicht die de 
toeschouwer toch recht aan kijken? 

 

Dit is menselijkheid zoals je hem niet graag ziet: gehavend, verwrongen, in zichzelf gekeerd, 
worstelend. De heftigheid van de wezens wordt de toeschouwer niet in het gezicht 
geslingerd. Eerder sta je als een man on the moon vanaf een rotsblok in de ruimte naar zijn 
eigen soort op Aarde te staren - een beeldschone planeet vol bovengrondse rottigheid en 
onderhuidse horror. In de installatie Kreupelhout (2013) ligt een enorme met doeken 
verbonden boomstronk in de ruimte alsof hij net verpleegd is. De boom - met bloeddoorlopen 
huid en gespalkt met oud restmetaal - oogt even kwetsbaar als vitaal. Zo kan het dat je staat 
te kijken naar een kreupele veteraan, een Christusbeeld, een sensueel lichaam of een knoest. 
Dit is geen dood of vernedering, maar transformatie: alles is mogelijk. 

https://blogcorneliesamsom.files.wordpress.com/2015/03/twee-ruggen.jpg


 

 

 

Net als ieder mens is Cor een vat vol tegenstrijdigheden. Vitaal, gekwetst, een watje en ook 
weer nuchter. Niet zeiken. Is je kind gezond? Leef je nog? Is je onderbroek schoon? Nou dan. 
Er zijn echter dingen die haar volwassen verstand op zwart zetten. Dagelijkse dingen, die iets 
ouds aantikken. Een stemverheffing van haar vent. Ruzie met een vrouwelijke collega. Een 
mail met een roddelprimeur over een oude niet zo fijne bekende - heel grappig. Zit je dan 
veertig jaar en volwassen te zijn, met een kop vol stinkmacaroni. Stinkmacaroni is iets van 
vroeger dat ineens weer actueel is. In het brein wordt een verroeste harde schijf actief die 
alles beïnvloedt: waarneming, gevoelens, wat je denkt en vooral: wat je doet. 

Eerst komt de schaamte. Waarom heb ik niks gezegd? Waarom ben ik niet weggelopen? 
Waarom heb ik dat mailtje weer zitten lezen? Wat de fok, man. Er is geen reet veranderd. 
Daarna komt het verdriet. Vieze oude shitzooi. Cor wil het vergeten. Maar natuurlijk kan dat 
niet. 
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De kracht van het werk van de Bruyckere ligt in de vanzelfsprekendheid waarmee verwonding 
en veerkracht, gruwel en schoonheid met elkaar worden herenigd. Door die mix kun je bijna 
niet anders dan compassie voelen voor de fragiele en veerkrachtige halve lijken die uit haar 
atelier tevoorschijn komen. Tegelijkertijd stelt het werk je een belangrijke vraag. Wordt je 
alleen maar achtervolgd of gepest door oud zeer? Is rottigheid ook niet verweven met het 
goede? Heeft het je mogelijk ook gevormd of zelfs een beter mens gemaakt? Moeilijke 
vragen, zeker voor hen die duisternis en geweld ongevraagd in de ogen hebben moeten 
kijken. Toch is het zinvol om te denken aan mentale verwonding als iets dat bij je hoort en 
niet meer weggaat, dan in termen van een breinterrorist die je uit moet roken. 

Het werk van de Bruyckere geeft aldus troost. Maar wat betekent het voor hen die fysiek 
geweld hebben mee gemaakt of die het nog steeds mee maken? Hoe sta je dan te kijken? 
Misschien is het te heftig, maar misschien ook juist niet. Biedt het werk een tegenwicht aan 
de momenten waarop er stinkmacaroni in je kop ontstaat - gewoon omdat je door een 
litteken niet meer helder na kan denken? 

Voor Cor wel. Als ze kijkt, schaamt ze zich minder voor zichzelf. En begrijpt ze haar geliefde, 
die ze soms door oude ogen als potentiële dader ziet - waardoor ze eisen aan hem stelt die 
nou niet echt matchen met de dagelijkse realiteit. Want ook dat is een keerzijde van 
stinkmacaroni: thuis kun je flink de tiran uithangen. Wie niet voor jou is, is tegen jou. Vraag 
maar aan iemand die samenleeft met een gekwetste ziel. Niet grappig. 

Stinkmacaroni: soms voelt het als weerzin, als mensenallergie. Voor iedereen die het wel eens 
in zijn kop heeft: vertel je verhaal. Het verdient licht. Laat iemand luisteren. En begin bij jezelf. 
Misschien moet Cor beginnen met het vervangen van het woord stinkmacaroni door 
littekenweefsel. 

Denk aan de veerkracht, woede of overlevingsdrang dat je verhaal ook met zich mee draagt. 
Daar zit veel energie. Het is de pest van een samenleving kwetsuren doodzwijgt: ook vitaliteit 
verdwijnt mee onder de grond wanneer pijn wordt begraven. 

Wat soms een existentiële strijd van leven op dood lijkt, wordt in de beelden van de 
Bruyckere verzacht of gerelativeerd. Hoe ze het doet: Joost mag het weten. Noem het 
Middeleeuwse mystiek, een oud gevoel voor levende wezens of gewoon briljant 
kunstenaarschap, maar de Bruyckere legt met haar werk haar hand respectvol op de ziel van 
de toeschouwer. Lijden is niet statisch, de dingen groeien verder of herstellen zich op hun 
eigen manier. Voor alle schuwe wezeltjes: naar Den Haag. 

Behalve de huiswezel van Cor natuurlijk. Die gaat terug het bos in. Als ze hem vangt. 
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