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Terwijl ik het werk voor deze tentoonstelling maakte, moest ik denken aan familierelaties. Ik haalde mij 
die gelegenheden voor de geest, waarbij we, meestal rond een maaltijd, voor korte tijd worden 
samengebracht als broers en zussen, ouders en nakomelingen, als tantes, ooms, grootouders, neven 
en nichten, en ik bedacht hoe we dan overeenkomsten vinden, maar evengoed grote verschillen. 
Wanneer families samenkomen, vinden ze vaak heel snel een manier om weer uiteen te gaan. Oude 
vijandschappen en grieven steken de kop op, maar soms komt er ook een blijvende genegenheid 
bovendrijven. 
 
Mijn praktijk als kunstenaar is als een boom met vele takken. Hoewel veel van wat ik doe, kan worden 
samengebracht onder de noemer “informatie, publicaties en boeken”, zijn er ook buitenbeentjes bij, 
rebelse beelden en objecten die van nergens lijken te komen. Om die balorige en ongeregelde bende 
werken te presenteren, leek het mij een goed idee om ze op een groot tafelblad samen te brengen als 
waren het de leden van een grote familie. De personen aan het uiteinde van die tafel spreken misschien 
niet met elkaar, maar ze zijn wel verwant en voor een buitenstaander is die verwantschap zichtbaar. 
Familiebanden kunnen heel hecht zijn; andere keren daarentegen is de band verbijsterend ver te 
zoeken. 
Misschien is de verbindende factor in mijn werk niet altijd de informatie, de aard van de taal en de tekst, 
de inhoud en de vorm van het boek zelf. Misschien ligt de band soms gewoon in de pure lichamelijkheid, 
in de tenenstotende realiteit en aanwezigheid van de materiële wereld. Ik kan bijzonder gefascineerd 
zijn door de stoffelijke wereld : hoe die zijn eigen prachtige regels heeft, hoe de materie hoopjes vormt, 
of vloeibaar wordt als de temperatuur het toelaat, hoe ze stolt en breekt, hoe ze samenkoekt en 
uiteenvalt. Een lijn zaagsel, groeiend onder de tanden van een zaag, is voor mij een onuitputtelijk 
wonder. 
 
Er is een passage in William Faulkners meesterwerk As I Lay Dying, waarin Cash Bundren, een van de 
zonen van Addie Bundren, geduldig zijn moeders doodskist bouwt, terwijl zij toekijkt vanuit het raam 
van de kamer waar zij geduldig ligt te sterven. De geluiden van de zaag en de schaaf zijn prachtig 
beschreven; het dennenhout windt zich in geurige schaafkrullen, terwijl de jongeman alle verbindingen 
afschuint, redenerend dat het werk op die manier wel langer zal duren, maar dat de spijkers meer 
houvast zullen hebben en dat het water minder gemakkelijk door zal sijpelen. Er komt een storm 
opzetten, maar de man gaat door onder het licht van een orkaanlamp, en bij elk van zijn bewegingen 
zucht de zaag : "een likje minder, een likje minder". Het is een prachtig beeld van de fysieke wereld dat 
perfect mijn eigen relatie met materialiteit beschrijft.  
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