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Deel dit artikel

De Grote Kerk van Gouda is befaamd om zijn Goudse
Glazen. De ontwerptekeningen voor deze gebrandschilderde
ramen, de Goudse cartons, zijn bewaard gebleven en hangen
in het pal achter de kerk gelegen Museum Gouda. Het
publiek mag de restauratie van de metershoge tekeningen
van zeer nabij volgen. Een zaal verder, in het Ruim, werkte
kunstenaar Roland Sohier (1950) de afgelopen drie weken
aan zijn getekende installatie Boksers gehinderd door
kinderen, die tot vijf meter hoog de wanden vult.
Het was Sohier zelf die museumdirecteur Ranti Tjan
benaderde met het voorstel zijn ruim bemeten tekeningen te
komen exposeren, deels omdat het boek Roland Sohier en
Shadowman van Roland Sohier.

het Tekenplezier op stapel stond, deels vanwege de
nadrukkelijke aanwezigheid van die Goudse cartons. Tjan

ging akkoord en gaat het Ruim voortaan vaker gebruiken voor tentoonstellingen van
hedendaagse kunst.
Tjan zal er geen spijt van krijgen. De zaal is omgetoverd tot een spannende plek waar een
oorlog der seksen wordt gevoerd met danspassen en bokshandschoenen. De titel van de
tentoonstelling, Boksers gehinderd door kinderen, krijgt fysiek gestalte in een kolossale bokser
die tot bijna in de nok van het gebouw met betekend behangpapier aan de wand is geplakt.
Minzaam overziet hij de ruimte, de handschoenen hangen als zwarte en loodzware gewichten
aan zijn armen. Cupidootjes zwermen om hem heen, maar kunnen hem niet uit zijn evenwicht
brengen. Ernaast hangen nog meer boksers, en ook zij zijn prooi van de zwaartekracht.
Aan de overkant gebeurt het tegenovergestelde. Er is een rei van bijna levensgrote meisjes die
bevallige pasjes maken onder een horizontaal blok van felgekleurde stukken papier, en er is een
heftige rondedans van mannen die, elk met een Mickey Mouse in z’n armen, rond een
jongedame in een zwart jurkje zwieren. Moriskendans (Little Black Dress) heet deze tekening en
een moriskendans is een middeleeuws ritueel waarbij opgewonden mannen rond hun ‘lustobject’
springen. Het meisje staat er echter onbewogen tussen, verkrampt bijna, en is al net zo
onbereikbaar voor avances als de reusachtige bokser.
In het oeuvre van Sohier komen talloze meisjes en mannen voor, vaak buitelend, vallend en
balancerend, maar ondanks al die vrolijkheid is contact tussen beide groepen moeizaam: ieder
doet z’n eigen ding. In een van de tekeningen in het Ruim loopt een man op handen en voeten
met een meisje op zijn rug. Dat lijkt galant, maar zijn voeten wijzen een andere kant op dan zijn
hoofd, zodat je vooral de indruk krijgt dat de man zo snel mogelijk van het meisje af wil.
In het Ruim staat ook een trap waarboven Sohier met balpen een mannenhoofd op de muur
heeft getekend. Het hangt ondersteboven en zweeft, er hoort een ontzield lichaam bij. Sprookjes
spelen in het werk van Sohier een belangrijke rol, maar hier moet je aan iets grimmigers denken:
aan Judith die Holofernes de kop afhakt.
Boksers gehinderd door kinderen, tentoonstelling t/m 22 maart in Museum Gouda. Roland
Sohier en het tekenplezier, Uitgeverij De Zwaluw, € 29, 50.
http://boksersgehinderddoorkinderen.blogspot.com/

Meest gelezen kunsttips

http://www.volkskrant.nl/recensies/kunsttips/article1161628.ece/Zware_boksers_en_bevallige_meisjes

Pagina 1 van 2

Zware boksers en bevallige meisjes - Kunsttips - de Volkskrant

28-4-09 16:45

Maassen doet er nog een schepje bovenop
Hotel Atlantico wil maar niet schrijnen
Musical ‘Brandende liefde’ is af en toe schaamteloos Wolkers
Op de reizende zolderkamer van Spinvis is alles muziek
Wilsons toverlantaarn

Advertenties door Google
Verbrand snel lichaamsvet

5 Kg in 1 Week Afvallen?

Pas deze 7 simpele richtlijnen toe

Ja, dat kan! Verlies 5 kg of

en zie je lichaamsvet verdwijnen

meer in de eerste week.

www.vermageren.com

www.Trimgel.nl

Martin Bril 1959-2009
Condoleanceregister

Migratie De helse reis van
Accra naar Amsterdam

VK Webspecial Zwart-witfotografie

Banen 'Roddelen is goed
voor de zaak'

Hart en Ziel Flirten
voorkomt ontrouw

VK Examens De hang-out
voor examenkandidaten

RSS
Feed laatste nieuws
Feed videoreportages
Overzicht RSS-feeds

Nieuwsalerts
E-mail nieuwsbrief
E-mail nieuws alert
SMS nieuws alert

Nieuwe media
Mobiel
Nieuwsklikker
Widgets & gadgets

Service
Bezorging
Vakantie
Abonnement wijzigen

Abonnementen
Proefabonnement
Vast abonnement
Zaterdagplus abonnement

de Volkskrant
Adverteren
Copyright
Contact

de Volkskrant is onderdeel van PCM Uitgevers. Andere uitgaven van PCM Uitgevers zijn Trouw en NRC Handelsblad.

http://www.volkskrant.nl/recensies/kunsttips/article1161628.ece/Zware_boksers_en_bevallige_meisjes

Pagina 2 van 2

