
AMANDI VAN LOON 
vanloonamandi@gmail.com

“De leegte is niets, ze is evenmin een gemis” 
– Martin Heidegger 

In mijn werk beantwoord ik zowel de aanwezigheid van de leegte, als de afwezigheid van de 
leegte. Mijn sculpturen ontstaan door interne dialogen te voeren, en in fysieke dialoog met het 
materiaal en het moment. Het zijn verlengstukken van mezelf, fungerend als kompas en een 
letterlijke en figuurlijke rode draad door levensgebeurtenissen, herinneringen, mensen en de 
relaties die ik met hen aanga, of waar ik juist afscheid van neem. 

Mother Wound is een zelfportret waarin ik de aanwezigheid en afwezigheid van een moeder 
vertaal. Ik onderzoek de complexiteit van een dochter zonder moeder zijn, de eenvoud en gekte 
van rouw en het hervormen van mijn autonomie, vrijheid en identiteit. 

Mama *21-02-2018* 

HARM IN ’T GROEN
info@meneergroeneman.nl - www.meneergroeneman.nl

Transitions In Being

Veranderingen in Zijn en overgangen tussen verschillende vormen van Zelf. 
Mijn Zelf, jouw Zelf en ons Zelf. 
Ik wil anderen een spiegel voorhouden door zelf de spiegel te zijn. Hiervoor maak ik mijn beleving 
van de realiteit deelbaar, door middel van performatieve installaties, films, poëzie en sculpturen. 
Met een knipoog naar de actualiteit, een knuffel naar subculturen en een knietje naar de politiek 
en multinationals.
“Time for Change!”



PJOTR VAN LEEUWEN
pjotrvleeuwen@gmail.com

De installatie “Moedermelk” belichaamt de dualistische relatie tussen enerzijds mijn prille
vaderschap, met zijn verantwoordelijkheid, structuur en burgerlijkheid. En anderzijds het
kunstenaarschap, met zijn losbandigheid, vele uren in het atelier, de nacht en een andere positie 
ten opzichte van de maatschappij. Dit alles wordt gedragen door een solide fundering.  
Een ode aan mijn vrouw, Nicky.

MARLOES VREESWIJK
info@marloesvreeswijk.nl - www.marloesvreeswijk.nl

Als kind vond ik steeds opnieuw een plek om een hutje te bouwen waar ik precies in paste. Een 
plekje voor mezelf, zonder grote mensen, zonder regels. Het maken van zo’n ruimte is denk ik 
voor velen herkenbaar. Het gevoel wat deze plek mij als kind gaf, de onbevangenheid, is wat ik 
in mijn werk blijf zoeken. 

Ik maak safe spaces. Als kunstenaar en burger bevraag ik mijn positie binnen deze maatschap-
pij. Waar word ik geplaatst? Waar positioneer ik mijzelf? Ik vraag mijzelf vooral af: waarom? 
Waarom is iets zoals het is? Waarom worden bepaalde handelingen als normaal gezien? Door 
afstand te doen van de verwachtingen die ik ervaar als burger, schep ik mijn eigen voorwaarden 
en probeer ik op een andere manier het begrip ruimte te bevragen en hier invulling aan te geven.

Het innemen en eigen maken van een ruimte noem ik een safe space. Altijd in een andere vorm 
creeer ik ruimtes die draagbaar en verplaatsbaar zijn. Dit uit ik in de vorm van textiel (kostuum 
en tapijt) en keramiek (objecten en sieraden). De maten en contouren van mijn eigen lichaam 
vormen de basis. Hoe neem je ruimte in en hoe geef je hier invulling aan? Ik ben mij ervan  
bewust dat ik mezelf lange tijd heb gedragen naar de verwachtingen van de ander. Wie ben ik 
als ik deze verwachtingen loslaat en hoe ziet de ruimte eruit die ik dan inneem? 



EVA TRIANTI 
+31641104892 - panagiota.eva.trianti@gmail.com

Mijn interesse als maker ligt bij de condition humaine: het lot van de mens fascineert me.  
Ik voel een verwantschap met de outcasts en de vergeten mensen binnen onze samenleving. 
Door middel van film leg ik intieme momenten vast van mensen uit mijn directe of indirecte  
omgeving om een archief op te bouwen van ontmoetingen, herinneringen en bijzondere 
gesprekken.Thematieken die mij interesseren zijn afkomst, cultuurverschillen, familieverbanden 
en de onderlinge relaties en verhoudingen tussen mensen in onze hedendaagse maatschappij. 

In mijn afstudeerfilm Daddy Go Bye-Bye ga ik terug naar Griekenland om samen met mijn vader 
en moeder voor het eerst in drieëntwintig jaar de plekken op te zoeken uit mijn vroegste jeugd-
herinneringen. Hoe diep gaat een bloedband tussen ouder en kind en hoe ver ga je in je loyal-
iteit naar je ouders toe? Deze vragen onderzoek ik door middel van intieme beelden en gesprek-
ken over de turbulente relatie met mijn vader Theo: een Griekse man met een roerig, gevaarlijk 
en tragisch verleden. Hij is niet alleen de meest significante outcast in mijn leven maar ook mijn 
inspiratiebron. We delen niet alleen ons DNA met elkaar, maar ook het gevoel dat wij anders zijn 
en niet voldoen aan de verwachtingen van de samenlevingen waarin wij ons bevinden.

KEVIN TIMMERMAN
ktimmerman1@gmail.com - www.kevintimmerman.nl

Mijn kunst ontstaat vanuit een activistische houding en ambachtelijke manier van werken. 
Hiermee onderzoek ik heersende systemen zoals het geldsysteem. Het niet accepteren van dit 
systeem zet mij ertoe aan om zowel de fysieke als de mentale waarde van geld te ontleden.

Bijbehorende materialen worden door mij uit elkaar gehaald en bij elkaar gebracht tot een 
collage of print. In dit geval heb ik munten kleingemaakt tot pigment. Andere munten heb ik 
uitgezaagd en op maat gevijld. De afbeeldingen op de munten zijn uit hun context gehaald om 
mijn verhaal te vertellen over dit systeem. Deze handeling is bij wet verboden, wat al aangeeft 
hoe complex dit systeem is.

Ik wil hiermee de kijker stil laten staan en meenemen in mijn gedachten over wat dit systeem 
nou is, waarom we het hanteren en na laten denken over een beter alternatief voor deze 
maatschappij.



DIAN VAN VUGT 
www.dianvanvugt.nl

Ik gebruik het dagelijks leven als uitgangspunt voor mijn werk. De situaties, mensen en voor- 
werpen die ik tegenkom en die mij opvallen, observeer en analyseer ik. In het maakproces filter 
ik al deze observaties en analyses, waarbij ik bij elk werk de nadruk leg op een bepaald aspect. 
Bijvoorbeeld de frustratie als iets mislukt, een emotie die ik gevoeld heb, of een mooi detail dat 
me opvalt. Het medium keramiek is hierbij erg belangrijk, omdat dit mij de tijd, ruimte en rust 
geeft om alle observaties goed te kunnen filteren. 

Bij mijn Ringformaties ligt de nadruk op de kleine momenten van verwondering die ik  
dagelijks meemaak en waar ik vrolijk van word. Denk aan leuke kleine details op straat,  
patronen in bijvoorbeeld gebouwen, geluiden, gekke (gekleurde) voorwerpen, gezichts- 
uitdrukkingen van mensen en dieren en natuurverschijnselen. Al mijn Ringformaties zijn anders, 
uniek, en hebben een gek of leuk detail dat me vrolijk maakt. De rimpelingen en vormen zijn 
dus niet alleen het gevolg van zo’n moment, maar veroorzaken zelf ook zo’n nieuw moment van 
verwondering. 

Jij en Ik, mijn andere werk, gaat over dezelfde verwondering, alleen nu betrek ik de bezoekers 
zelf bij het ontstaan van dat moment. Door de verschillende stukjes als een puzzel op de hand 
te passen ontdekken ze combinaties, en als de combinatie lukt of het stukje past, kan er zo’n blij 
moment ontstaan. 

EMMY ZWAGERS 
www.emmyzwagers.nl

Ik tel af en stap de twintig treden af. Langzaam stap ik dieper in mijn onderbewuste. Ik voel  
water aan mijn voeten en benen. Ik voel me warm en het water is verfrissend. Het voelt  
heerlijk en ik ben helder buiten en binnen in mijn lichaam. Ik stap dieper in het water. Op vijf, 
dieper, vier, dieper, drie, nog dieper, na twee, komt nog dieper één en ik ben los. Ik zweef in het 
water. Ik voel geen druk. Ik ben één met het water en stel mezelf een vraag. Het antwoord weet 
ik meteen en ik aanschouw het. Ik laat het gewoon zijn. Ik zie nog iets anders. Ik zie mijn emotie, 
mijn mening erover. En ik zie hoe ik die emotie en mening heb gevormd. Ik zie mijn perspectief. 
Ik zie hoe mijn perspectief een actie in mijn lichaam teweegbrengt en ik laat die op een afstand 
zijn. Mijn schouders zijn los en ik ben ontspannen.
 
Mijn werk verwijst niet naar een fysieke werkelijkheid. Noch representeert het iets of is het een 
vertaling van een gevoel. Er is duidelijk te zien hoe ik dingen heb gemaakt en die handelingen 
en keuzes in het proces worden vaak onderwerp van het werk. Door de eenvoud op te zoeken in 
beeld, gebaar, materiaal en middelen, reduceer ik, maar mijn werk is niet abstract. Ik zoek in de 
verschillende dimensies van het schilderen naar vrijheid, mogelijkheden en een samenkomst. 



JULIANA VAN MULLIGEN
j.vanmulligen@hotmail.com

Na het eten dekten we de tafel af en keerde mijn vader terug uit de keuken met een handsinaas-
appel. Hij nam opnieuw aan tafel plaats en masseerde de schil ruw maar beheerst, waarna hij 
deze pelde om hem op te kunnen eten. Ieder mens kent zijn rituelen of rituele handelingen, het 
masseren en pellen van een sinaasappel was het ritueel van mijn vader. En omdat ik ernaar 
keek, werd het ook dat van mij. 

Herinneringen als deze uit mijn verleden of heden zijn de aanleiding voor het werk dat ik 
maak. Het zijn heldere details die voor mij een persoon, relatie, plaats, gebeurtenis of periode 
en daaraan verbonden emotie representeren. Een kort en toevallig moment kan voor mij een 
volledig verhaal vertellen. Die momenten worden herinneringen, zoals die aan mijn vader en de 
sinaasappel. 

Het werk dat ik hier toon bestaat uit een selectie foto’s afkomstig uit het archief van mijn ouders. 
Deze beelden tonen zowel expliciet als impliciet herinneringen uit een bepaalde periode uit mijn 
leven. Door hierop te borduren trek ik de herinneringen naar het heden en neem ik de regie 
over. Zo leg ik voor mijzelf een eigen tijd vast: één die een plaats inneemt tussen het verleden 
en het heden. In deze tijdszone komen loslaten, vasthouden en het koesteren van iets wat ooit 
was (en misschien nog steeds is) voor mij samen. 

TIMON PROSPÈR TER AVEST 
www.timonprosper.com

De rumoerige en hectische wereld waarin wij vandaag de dag leven, waarin stilte, rust en balans schaars zijn, zorgt bij mij voor een toenemend 
verlangen naar kalmte, evenwicht en sereniteit.  

Het is belangrijk om je te kunnen ontspannen. Om je te kunnen afsluiten van alle hectiek om je heen. Mijn ervaring van rust is te vergelijken met een 
duik onder water. Omgeven door een substantie die een gevoel van gewichtloosheid geeft, een visuele blur en een auditieve demping.

Langzaam beweeg je door de wisselende inhoud van je longen en de deining onder het wateroppervlak op en neer. Met iedere beweging word je in 
de positie gebracht zoals de zee dat op dat moment wil. Gedurende dat moment draait je bovenlichaam met de eventuele stroming mee. Is die er 
niet, dan draai je niet. Je mag jezelf even een waterplantje voelen.

Bij het betreden van de cabine die ik heb gemaakt ervaar je een visuele isolatie. Hier kun je even je rust vinden door je af te sluiten van de  
buitenwereld. Een moment voor jezelf. Even helemaal niets.

De film die hier gepresenteerd wordt komt voort uit een serie films die ik onder water heb gemaakt. Het vormt een visuele representatie van mijn 
verlangen naar kalmte, evenwicht en sereniteit.



JOS MERKX
ateliermerkx@gmail.com - www.josmerkx.com 

“The life of the work depends on the observer, according to their own awareness of  
perfection and inspiration. 
The responsibility of the response is not with the artist.
To feel confident and successful is not natural to the artist.
To feel insufficient, to experience disappointment and defeat is the natural state of mind of an 
artist.”
-Agnes Martin

Ons leven speelt zich af in kamers, fragmenten van de bewoonde wereld. Met als tegenspeler 
de horizon, de oneindige verte, een verdwijnpunt op een lijn. Niet alleen een perspectivisch punt 
maar ook een existentiële.

Mijn werk is een logboek van mijn zoektocht naar de oorzaak van een gevoel van vervreemding 
of ‘unheimlichkeit’, tegenover mijzelf en mijn omgeving. Het gevoel van heimwee hebben naar
een staat van zijn die ik nooit gekend heb.

ROOS VOGELS
www.roosvogels.com

I do not seek to romanticise nature, nor am I working from a political or moral position.
I am concerned however with the knowledge and insight we gain by interacting with the 
physical world and the materiality of things.

When I find myself outside, driven by a natural tendency, I stop and collect materials such as 
twigs and rocks, because I feel that there is something to discover in them. The means of my art 
lies in the ideas, in the process of making, in the evaluation of formal and spatial relationships, 
as well as in the assembled or made objects.
The artist is, for me, a welder of different realities or an interface between insight and  
communication, between insight and consciousness.

Permanence and impermanence is of great importance in my practice. I find that an understand-
ing of the eternal cycles of nature is essential in order to respect it. In nature, impermanence 
might also appear as movement, while permanence might appear as stillness. Since I use 
materials such as wood, loam and soil, most of my works eventually disintegrate and what is left 
is the essence of a work. The physical object is impermanent while the labour performed by the 
human body, and the memories created by the presence of the work have permanence.

The collision between the weather cycles and the land make the collection of materials possible. 
My work is a testimony of the human labour in interaction with these materials.



TEUN TAZELAAR
teuntaz@hotmail.com

“The viewer is the same as the artist.”   
– Emilia Kabakov

Ik ben niet op zoek naar een toeschouwer om mijn werk mee te delen. Ik zoek de voorbijganger.
Ik verplaats de kunstcontext, een open houding tegenover het kunstwerk en een open gesprek over het kunstwerk, naar het alledaagse leven.  
Een werk kan overal zijn en alles kan een werk zijn. Het gaat mij erom dat je expliciet even ergens de tijd voor neemt en er met een ander over  
communiceert. Ik wil een gevoel creëren dat meteen (bij jou) aanwezig is.

Dat moment wanneer je je blik pils opentrekt, en meteen zoiets hebt van: “ja, nu ff chill en genieten”.

ANNE VAN DEN BERG
www.annevdberg.com

Als maker en als onderdeel van de maatschappij ben ik geïnteresseerd in verschillende  
aspecten binnen de psychiatrie, specifiek de werking van het menselijk brein en de daarbij 
horende (persoonlijke) ontwikkelingen.
Vanuit deze nieuwsgierigheid maak ik sculpturale installaties, waarin de connectie tussen onze 
persoonlijke ontwikkeling en fysieke actie zichtbaar wordt gemaakt. 
Belangrijk hierin is dat mijn werk niet geldt als geneesmiddel of als oplossing binnen de  
psychiatrie, eerder een bekritisering van de toegankelijkheid van kunst en een bewustwording 
van de functie die kunst heeft. Mijn werk is een pleidooi voor de noodzaak van kunst binnen 
onze maatschappij. 

Als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen – waardoor wij als samenleving steeds 
meer afhankelijk zijn van digitalisering – ontstaat er onder meer een gebrek aan tactiele  
esthetiek binnen onze maatschappij. Het blijven stimuleren van de hersenen, door middel van 
zintuiglijke prikkels, bevordert blijvende persoonlijke ontwikkelingen. 

Door als maker een installatie te vormen die door de toeschouwer betreden kan worden,  
ontstaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van handelingen, het bewust en onbewust reageren 
op mijn sculpturen, wat zorgt voor het ontstaan van zintuiglijke prikkels binnen het  
gezichtsvermogen en de tastzin.
Met de installatie wil ik de toeschouwer meer bewust laten worden van het belang en de  
meerwaarde die de gevoelservaring van een sculptuur kan hebben. Daarom zal de tast binnen 
mijn werk de beleving van de installatie verrijken. 

De handeling, en daarbij het ontstaan van de ervaring, gewaarwording en belevenis voor wie 
participeert en toekijkt in combinatie met de visuele ervaringen, resulteert in het uiteindelijke 
werk. 



MARA VARELAKI
+31(0)63848151 - mara.var@hotmail.com

Holding a piece of clay
I shape it into a sculpture
into a form that refers to an existent.
This sculpture is not the existence.
This sculpture is a mere semblance.

To utter,
I yield the sound;
by writing on a surface.
I forge a combination of pre-determined symbols into a term;
a word that refers to an existent.
This word is not the existent.
This word is a mere semblance.

If the sculpture is a semblance and the word is a semblance, then the sculpture is a word.

To sculpt is to write.

ROBIN ROELOFS
ramrodlofs@gmail.com

Escapisme, ofwel vlucht voor de dagelijkse realiteit, kent vele vormen binnen onze maatschap-
pij. Waardevolle gesprekken met vrienden, meditatie maar ook je favoriete muziek en drugs.  
Het lijkt soms zelfs noodzakelijk om zo de druk van ons stressvolle leven even te vergeten. 
Als kunstenaar maar ook als mens hecht ik waarde aan deze momenten.

Mijn behoefte om me ergens in te willen verliezen, gaat vaak gepaard met grenzen opzoeken. 
Hierdoor speelt er vaak een tweestrijd mee binnen mijn moraal van goed en kwaad.

‘We omschrijven niet de wereld die we zien maar we zien de wereld die we kunnen omschrijven’
- Descartes

Deze uitspraak inspireerde me om deze tweestrijd te verbeelden. Hierbij ging ik me meer focus-
sen op de fictieve ruimte in mijn beeld (in plaats van de echte wereld weergeven) en ontdekte 
dat hiermee de essentie beter gevangen kon worden. Door middel van een geluid -en video- in-
stallatie creëer ik een sferisch en toch abstract beeld dat is geïnspireerd op het nachtleven zoals 
ik dat ken. Zo probeer ik deze tweestrijd niet alleen inzichtelijk te maken voor de toeschouwer 
maar deze ook mee te nemen in ‘mijn wereld’.

Goed en kwaad, intiem en afstandelijk, objectief en subjectief, ontspannen maar ook
ontsnappen, los van tijd. Ik geloof dat deze momenten bijdragen aan onze persoonlijkheid en 
essentieel zijn voor de ontwikkeling van het authentieke zelf.



ROSALIE WILLEMSZ
rosalie_willemsz@hotmail.com

wo 22-5-2019 20:18 uur

Dear sir or madam from Sprüth Magers, 

My name is Rosalie Willemsz. I am 22 years old and from the Netherlands. I’m a graduating 
fine arts student at AKV St. Joost in ‘s-Hertogenbosch. I’m sorry to bother you but I have a few 
questions regarding an artwork by Rosemarie Trockel. Since you are representing her, I thought 
this might be the right address to turn to. 

A year ago, I started working as a guard at museum De Pont in Tilburg. De Pont has a few works 
on view by Rosemarie Trockel, including a long term loan which caught my attention. It concerns 
an untitled, black and white silk-screen print of a hand from 1994. This is the work I have some 
questions about. I contacted some people from our office to find out more about it, but the only 
thing they knew was that it’s part of a series which is obvious since it’s a silk-screen print. I will 
attach a photograph of the one on view at De Pont to this e-mail, to provide an image. Another 
odd thing is that it’s marked “e.a.” (Épreuve d’Artiste?) which makes it even more strange for it to 
end up in a museum. 

I would really like to get to know whether this is Rosemarie Trockels’ own hand and what the 
story behind the work is. Point is actually that I’m silk-screen printing my own hand as a  
conceptual piece about authenticity. You could somehow see it as a reaction to the work of 
Rosemarie Trockel. Because of that, I thought it would be fair and more credible, to know 
everything about the background. 

It would be wonderful if you could help me find some answers to my questions and maybe even 
connect me to Rosemarie Trockel herself. She will, of course, know everything about it. 

Kind regards, Rosalie Willemsz 

De kunstwerken waar Rosalie Willemsz als suppoost tegenaan kijkt tijdens haar werk bij  
Museum De Pont, wekken zowel bewondering en affectie, als irritatie en tegendraadsheid op. 
Door stukken uit cinema, beeldende kunst, muziek of van internet te gebruiken - samplen zoals 
ze dat zelf noemt - maakt ze haar visie op de gevestigde orde binnen de kunst zichtbaar. 



CASPER GALIART  
caspergaliart@gmail.com
 
Utrecht Lunetten, zondagmiddag. Ik heb met Casper afgesproken in een van de vele hippe 
koffietentjes die de stad rijk is. Ik zie hem al snel zitten, nog voordat hij mij ziet. Met zijn iPhone 
in zijn hand zit hij gedreven te typen. Hij zit in een opmerkelijke houding die schommelt tussen 
ontspannen en hyperactief. Zonder mij aan te kijken schudt hij mijn hand en stelt zich voor. Hij 
vraagt of ik op de school van journalistiek heb gezeten en begint al snel over zichzelf.  “Ik ben 
van jongs af aan gefascineerd door portretten. Wat vormt iemand? Ik plaats mensen altijd in een 
historische context, in hokjes. Maar dan wordt het interessant; want het individu bestaat  
natuurlijk ook. Dat is een paradox!” Ik probeer hem tevergeefs te begrijpen en besef me dat dit 
een lange middag gaat worden. 

In een autistische monoloog dendert hij door: “Door psychedelische drugs te gebruiken of door 
te mediteren kan je voorbij je eigen identiteit komen, en inzien dat we allemaal (slechts – red) 
zwevende maskers zijn. Of wanneer iemand een ervaring heeft die traumatisch genoeg is 
en genoeg depersonaliseert zodat hij zichzelf verliest zal iemand tot ditzelfde inzicht kunnen 
komen. Wat achteraf ook zeer interessant is: trauma’s zijn geestverruimend. Het Duitse woord 
voor droom is immers ook Traum en ook dromen bieden een fascinerend inzicht in de psyche. 
Hoewel het natuurlijk altijd wel kijken in je eigen lachspiegel blijft.”

Casper vertelt me dat hij een dubbel gevoel heeft over de meeste dingen: “Ik ben afgelopen tijd 
vooral aan het schilderen geweest. Hierin portreteer ik mensen, of mezelf. Bekijk mijn website, 
alle werken zijn te koop! Maar de mooiste onderwerpen ontmoet je in real life. Mijn droom is om 
dit te kunnen vangen en te laten zien aan iedereen... dat vergt lef & bovenal de juiste vorm! Daar 
ben ik nog naar op zoek. En een bepaalde slinksheid, die ik helaas niet van nature heb. Maar in 
mijn hoofd observeer ik iedereen! Plus het houdt je van de straat (lees: van de drank).” 

“Ik ben gefascineerd door de vele podcasts die beschikbaar zijn vandaag de dag. Wanneer ik 
genoeg geld bij elkaar heb gespaard ga ik zelf een podcast beginnen. Tot die tijd focus ik me op 
schilderen en leven. Schilderen is een mooie manier om te laten zien dat mensen hologrammen 
zijn en dat innerlijk en uiterlijk in feiten een valse tegenstelling is. Je kan zoveel over iemands 
inborst te weten komen door iemand te observeren.” 

“Er zitten niet alleen interessante mensen binnen de kunstwereld. Het tegenovergestelde  
misschien wel. Ik zie het begrip kunst sowieso erg breed. Maar ik raak wel graag extreem 
 geïnspireerd door sommige beeldend kunstenaars. Die probeer ik dan vervolgens na te doen 
om ze beter te begrijpen. Zo ook in mijn serie: being Marlene Dumas, waarin ik Marlene Dumas 
na doe. Niet op een Carlo en Irene manier, maar meer in werk. Dat is leuk! Ik hou van mijn 
helden. Tot ze van hun voetstuk vallen, zoals die dingen gaan.” Achteraf belt hij me op om te 
laten weten dat hij nooit meer zal schilderen; hij heeft in een tragisch moment verf op zijn  
favoriete t-shirt gekregen. Ook wil hij nog laten weten: “Ik bedank iedereen die aan dit interview 
heeft meegewerkt, Brenda Tempelaar, Liza Voetman, alle leraren van het Sint-Joost en mijn 
ouders.” 


