ED: Dus, wat denk je nu?
ED: Hoe bedoel je?
ED: Wat denk je over de tekst die je geschreven hebt?
ED: Ik denk niet veel. Ik zou wel een voorwoord willen schrijven, een voorwoord waarin ik mijn lezer aanraad geen te hoge verwachtingen te hebben. Daar zit ik mee in.
ED: Waarom?
ED: Omdat het nooit goed is te hoge verwachtingen te hebben, ze bepalen hoe je iets zal ervaren. En uit
onzekerheid waarschijnlijk. Het is ironisch dat ik, die altijd zo’n hoge verwachtingen heb, dit zou gaan zeggen tegenover andere mensen. Ik denk zelf altijd dat elke tentoonstelling die ik zal bezoeken of elk boek dat
ik zal lezen het beste zal zijn, dat deze mijn nieuwe favoriet wordt, de ervaring die mijn leven zal veranderen.
ED: Je ideale toeschouwer / lezer heeft dus geen verwachtingen?
ED: Mijn ideale toeschouwer is, misschien een beetje zoals ik, een onverbeterlijke idealist die toch niet om
de werkelijkheid heen kan. Die weet dat zijn of haar verwachtingen niet realistisch zijn, en die het werk desondanks de kans geeft hem of haar te verbazen. Eentje die wel met beide voeten op de grond moet staan, en
die met plezier om zich heen kijkt. Ik wil dat mijn toeschouwer de banaliteit omarmt, en ervan gaat houden.
Want ik heb niets te bieden dat meer spectaculair is dan de werkelijkheid zelf.
ED: En toch maak je dingen? Waarom?
ED: Ik ‘maak’ zeer weinig, ik benut en gebruik en verzamel en bewaar en stel tentoon. Mijn drang is er geen
van schepping. Ik wil tonen, niet persé maken. Maar inderdaad, toch maak ik dingen. Ik weet niet goed
waarom. De manier waarop we met objecten en de externe werkelijkheid omgaan boeit me gewoon. Objecten vormen de plaats waarop onze ervaring concreet wordt, ze zijn het resultaat van onze acties en roepen ons
op tot actie, wij reageren op deze werkelijkheid waarin we ons bevinden.1 Ik vind het nog steeds vreemd om
een lichaam te hebben, een huid waarmee ik contact maak met de wereld rondom me. De binnenkant van
onze huid voelen we niet. Een gedachte is niet tastbaar. Iets maken, een object, is een andere manier om iets
te ervaren en te beleven. Dit is een beetje raar, maar daar dacht ik onlangs aan toen ik mijn teennagels aan
het knippen was. Toen ik klaar was, lag daar plots een hoopje nagels, en daar was ik verantwoordelijk voor:
plots maakten ze geen deel meer uit van mijn lichaam, en lagen ze op de vloer, en moest ik er iets mee doen.
ED: Ze in de vuilnisbak gooien, hoop ik?
ED: Inderdaad. Maar ik hou wel van dat soort sporen die mensen achterlaten, ze worden ankerpunten voor
de ervaring van tijd en ruimte. Wanneer mijn huisgenoot ei aan de kookplaat laat plakken wordt dat ei een
nieuwe constante in mijn ochtend, het doorbreekt de status quo en confronteert mij op het eind van de
week met het feit dat het al vrijdag is en die vuilaard de kookplaat nog steeds niet schoongemaakt heeft. Het
vormt een overtreding van de afgesproken regels, namelijk dat je elke keer na gebruik alles net achterlaat, en
net daardoor wordt het iets dat de aandacht vraagt, waartoe je je moet verhouden. Het vertelt meer dan de
schone kookplaat, ik krijg een tastbaar bewijs van een gebeurtenis. In die zin hou ik wel van het vuil van de
mens, het vuil van de mens is misschien zelfs zijn poëzie. Het toont onze onmacht, want ook al zijn we op
zoek naar een staat van eeuwige netheid, werken we hard om alles te poetsen en schoon te schrobben, vuil
is er altijd.
ED: Ik snap het niet goed, pleit je nu voor vuil? Nu ben je toch je eigen slordigheid aan het goedpraten?
ED: Integendeel. Opruimen en schoonmaken is ook mooi. Het is het verplaatsen van dingen om ruimte te
maken voor leegte en voor nieuwe dingen. Het is ook nodig. Het is de volledig cyclus van het maken van
rommel en het dan weer opruimen en ordenen die mij boeit. Want de dingen waarmee ik werk worden als
sommigen beschouwd als rommel of als rauw materiaal, een houten lat die nergens toe dient lijkt niet echt
waardevol. Toch wil ik deze bekijken, gebruiken en bewaren omdat ik deze lat bijzonder acht. Maar ik bouw
ook opstellingen in mijn atelier, zodat dingen gebeuren. Zo ontstaat rommel, die ik dan opruim. In dat
opruimen en ordenen van alle verscheidene objecten en brol in mijn atelier ontstaan dan ook weer nieuwe
constructies, nieuwe werken. Want door de beslissingen die je moet nemen wanneer je iets (vaak iets fragiels) wil bewaren samen met alle andere objecten op een bepaalde plaats, doen je weer nadenken over de
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citaat heeft mijn denken hieromtrent gevormd: The thing poses questions to us, questions about our needs and desires, questions
above all of action: the thing is our provocation to action and is itself the result of our action. But more significantly, while the thing
functions as a fundamental provocation- as that which, in the virtuality of the past and immediacy of the present cannot be ignored
– it also functions as a promise, as that which, in the future, in retrospect, yields a destination or effect, another thing. (… ) The
thing is the point of intersection of space and time, the locust of the temporal narrowing and spatial localization that constitutes
specificity or singularity.

mogelijkheden van het object, de mogelijkheden voor opslag. Zo ben ik ook in mijn bewaren en opruimen
aan het creëren, aan het tentoonstellen, en niet alleen als ik opstellingen maak.
ED: Waar eindigt het werk dan wel? Is het beperkt tot de atelierruimte, of ben is het ook kunst als
je je kamer opruimt?
ED: Moeilijke vraag. Ik denk dat het werk kan zijn overal waar ik ben, maar er moet wel een ruimte gecreëerd
worden om het te ervaren. Maar het werk staat zeker los van de alledaagse werkelijkheid, ook al bestaat het
uit de onderdelen van die werkelijkheid. Het moet ertegenover geplaatst worden om zijn waarde te krijgen,
denk ik, zoals ik de objecten ook liever meeneem naar mijn atelier om er echt naar te kunnen kijken.
ED: Wat dan?
ED: Dan kijk ik, en mag jij ook kijken.
ED: Is dat voldoende?
ED: Dat weet ik niet, dat zal wel duidelijk geworden zijn uit mijn tekst.
ED: Inderdaad. Ben je niet bang dat de tekst je praktijk onderuithaalt, omdat je toegeeft zoveel
blinde vlekken te hebben, lacunes, en omdat je niet kan vertellen waarom je werk nu eigenlijk zinvol kan
zijn voor andere mensen?
ED: Ik haal denk ik mijn praktijk niet onderuit door toe te geven wat ik niet weet, wat ik nog zoek, en door
toe te geven dat ik nog niet helemaal weet hoe of waar ik moet zoeken. Dat zoeken, dat experimenteren, de
onzekerheid zelfs, is een wezenlijk deel van het tot stand komen van mijn werk. De objecten zijn concreet
en tastbaar, maar wat we ermee kunnen doen, wat ze kunnen betekenen, is constant is flux, is ongrijpbaar.
Iets zachts kan er, in de juiste omstandigheden, hard uit zien. Dat is de nuance van de specifieke, zinnelijke
ervaring, de poëzie van het moment. Ik wil gewoon, als mensen naar mijn atelier komen of als ik iets toon,
dat er iets te zien is.
ED: Doet het er niet toe wat?
ED: Natuurlijk wel. Maar wat er te zien is zijn ook gewoon de massa-geproduceerde dingen waarin ik
schoonheid zie, en waarvan ik wil dat jij ze ook ziet, waarbij dat zien van schoonheid hopelijk doorwerkt op
je gewone leven en gewone kijken. Het zegt misschien meer over mij dan over de dingen die ik toon. Dat is
grappig en absurd, maar het voorstellen van iets doe ik altijd vanuit een grote oprechtheid, een voorzichtigheid ook, ook al ben ik zeer onhandig. Ik heb wel eens horen zeggen dat bepaalde Boeddhistische monniken
niet over gras lopen omdat ze dan wel eens zonder het te weten een mier of insect zouden kunnen pletten en
doden. Dat getuigt voor mij van een soort hyperbewustzijn dat me wel bevalt.
ED: Een leven in details.
ED: Een installatie die bestaat uit alleen maar details, die een tekening wordt in de ruimte, een soort momentopname. Alles in mijn atelier beweegt, maar eigenlijk staan de objecten zelf altijd stil. Ik wil dat de
beweging, het verplaatsen, het pogen, het denken, de cinema eigenlijk, zichtbaar is, maar dat is onmogelijk.
Misschien is wat ik met mijn dingen maak een vorm van statische cinema. Dat is denk ik mijn grootste uitdaging, om deze beweging en energie van het bevragen nog meer voelbaar te maken, beweging te brengen is
de statische stilte die mijn objecten nu hebben, want in het nu staan ze altijd stil.
ED: Het proces is belangrijk?
ED: En toch wil ik het maken zelf niet letterlijk tonen. Ik wil mezelf niet tentoonstellen, ook al zijn veel van
mijn acties persoonlijke en intuïtieve keuzes. Deze spanning heb ik dus nog niet opgelost, omdat ik niet in
staat lijk ze te tonen. Is dat genoeg zelfreflectie?
ED: Ik denk het wel. Laten we stoppen voor we in herhaling vallen.
ED: Ok.
ED: Nog één iets, waarom die tekeningen?
ED: Tekenen is altijd belangrijk geweest, en ik krijg nooit de kans om de tekeningen te tonen. De tekeningen
zijn evengoed een product van het proces, een product waarvan ik nog steeds niet goed weet wat ik ermee
moet aanvangen, en hoe ik ermee moet omgaan. Voor mij zijn het registraties van gedachten of bewegingen
die ik in het echt niet onmiddellijk kan uitvoeren. Ik ben aan het aftasten of ze een waarde kunnen hebben
buiten dat proces, als visuele, vormelijke denkoefeningen. Zo worden ze na verloop van tijd hopelijk een
denkspoor dat los komt of toch zelfstandig kan bestaan naast het driedimensionaal werk.
ED: Ok, bedankt voor het interview
ED: Meer valt momenteel niet te zeggen of te tonen.

