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Een grote open, witte ruimte met echt daglicht van boven. De eerste gedachte is aan het plezier 

van sporthallen: overal lopen gekleurde lijnen over de vloer die lijken op de veldmarkeringen in 

sporthallen. Met buizen (denk aan de buizen van hoelahoeps) zijn op stripachtige wijze 

sprongbewegingen in de ruimte aangegeven. Op de muren staan grote fotovergrotingen - denk 

aan billboardreclames en standbouw - van waterspetters en uitgegoten melk. Een videoprojectie 

van opnamen vanuit de top van een polsstok wordt geëchood door witte, polsstokachtige 

sculpturen in de zaal die met dezelfde frisse kleuren zijn beschilderd als die van de markeringen 

op de vloer en muren. Aan een wand hangen een zon- en maansymbool als uithangborden, de 

maan is geel en de zon is grijs. Her en der klinkt het getjilp van vogeltjes, dat direct de 

herinnering oproept aan het getjilp in weilanden in het voorjaar. Het wordt geproduceerd door 

snoeren van plastic vogelspeeltjes. Ertussen tref je opengesneden pakken campinamelk aan, 

melk en water in stukken petflessen en erin drijvende kievietseieren. Ook kapotgetrapte 

opwindkikkertjes.  

 

De aanvankelijke frisheid en vrolijkheid wordt zo getemperd, maar plas bij de tweede blik. Vooral 

door rubberafgietsels van mannelijke lichamen en lichaamsdelen. Deze hangen slap in de 

buissculpturen van de sprongbewegingen en liggen als verpletterd op de grond of hangen 

gekweld aan de muur. De gezichten ingedrukt. Grappig op de manier waarop men onwillekeurig 

lacht bij het zien van iemand die een val maakt. Afgehakte handen zijn in melkpakken geperst, 

een arm hangt afgerukt aan de hoepel van het zonne-uithangbord. De afgietsels hebben dezelfde 

frisse sporthalkleuren, maar deze lijken op de lichamen en lichaamsdelen eerder giftig en pijnlijk. 

Gezichtjes op de versieringen van de polsstoksculpturen kijken geschrokken.  

 

Waar de videoprojectie van de sportbeoefening van het polsstokspringen (fierljeppen) alleen 

verontrust door het perspectief van de verrassende hoogte van de polsstok, zijn de andere 

video's unheimischer. In de beeldtaal van reclames voor landbouwmechanisatie en 

zuivelindustrie worden beelden van melkproductie getoond, borstvoeding en landbouwgebieden. 

Het gaat over de gulzigheid van de mens die de natuur naar zijn hand zet, en knecht maakt van 

zijn belangen. Een vos staat in een weiland een nest leeg te lebberen. De video's roepen 

gedachten op aan onze roofdierachtige omgang met dier en wereld in de bio-industrie, maar ook 

kritische gedachten over onze omgang met onze eigen natuurlijkheid en dierlijkheid (nog niet zo 

lang geleden was het bijvoorbeeld gewoon om pasgeborenen zo snel mogelijk van de borst te 

halen en flessenvoeding te geven - die weer gemaakt wordt van koeienmelk). Hoe een traditie als 

het zoeken van kievietseieren de soort op het randje van uitsterven bracht. Misschien mag de 

inspanning van het polsstokspringen - het verstoren van het ongeziene waterleven en het 

vertrappen van oeverbegroeiing; en het jezelf opwerpen tot gevaarlijke hoogte, dergelijk 

mensengeweld zo echoën.  

 

De glimlach bevriest en maakt plaats voor zicht op een achterliggende ambiguïteit. De vrolijke 

frisheid van het Friese polderland, de folklore en sportbeoefening heeft een keerzijde die niet zo 

'wholesome' is als het op het eerste gezicht wellicht lijkt. De mens is een wolf (of een vos) voor de 

medemens, dat herhaalde Thomas Hobbes in de zeventiende eeuw al van de Romeinse dichter 

Plautus. Die mooie tradities en gebruiken die onze nationale identiteit zouden vormen, hoe 

heilzaam zijn die nou echt voor mens en wereld? Wellicht mag ik de grappige en raadselachtige 

kettingen van deurhaakjes, hoe Hollands wil je het hebben, in de installatie zo begrijpen: we 

zetten de deuren wel open maar houden de controle er wel graag over. Controle over de natuur, 

maar de natuur van de mens - die een wolf of een vos is voor zichzelf en zijn medemensen - daar 

staan we nog niet zo bij stil. Misschien zetten we de deur liever niet helemáál open, maar liever 

op een haakje?  
 



Erik Giraudet de Boudemange, the story of water, milk and peewit eggs 

Fries Museum 1 juli t/m 8 oktober 2017 

 

 
Ton Kruse 19-10-2017, bewerkt voor petrichor 3, deadline 11 maart 2019, op 19-2-2019 

 

Uit de inleiding:  

Twaalf (personen) uit de culturele wereld hebben een kunstwerk beschreven, zonder de naam van de 

kunstenaar of het kunstwerk te noemen. Het is aan de lezer zich daarbij een beeld te vormen. Wanneer 

de nieuwsgierigheid het wint van de verbeelding is het mogelijk de Japans gevouwen pagina's los te 

maken en het 'antwoord' te vinden. Maar niet zonder gevolgen: met deze daad wordt het blad 

onherstelbaar beschadigd en een einde gemaakt aan de verbeelding. De keuze is aan u... 

uitgave in wikkel met preegdruk van Toos Elferink 
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de foto’s van de installatie waren geen onderdeel van de uitgave 


