
'burning egg (the Netherlands, statement)'

'brandend ei (Nederland, statement)'

(opgedragen aan neerland's enige gepat1umeerde provocateur die weliswaar bij herhaling van

de daken schreeuwt dat het een schande is dat nederland zoveel vreemdelingen toelaat, maar

met zijn denigrerende generalisaties zelf een schande voor nederland is)

door middel van een brandend ei beoogt de kunstenaar kwetsbaarheid te verzinnebeelden

hij zegt daar zelf over:

'aangezien een ei vooral uit water bestaat is een brandend ei natuurlijk onbestaanbaar, maar het gaat

dan ook om een verzinnebeelding van de onmacht van de mens om het vuur te doven dat

kwetsbaarheid verteert'

de kunstenaar wil hiermee zeggen: de mens slaagt er steeds weer in kwetsbare dingen zoals aarde,

water en lucht, maar ook vreedzaam samenleven op het spel te zetten

-en daarmee is de symboliek van dit schilderij nog maar voor een deel verklaard

want in het ei heeft zich nederland genesteld, waardoor dit eveneens aan de vlammen dreigt te

worden prijs gegeven

hiermee waarschuwt de kunstenaar nederland zich aan zijn eigen onmacht te branden

-onmachtig zijn is nog daaraan toe, maar aan je eigen onmacht te gronde gaan is het ergste

waaruit bestaat die onmacht van nederland?
..

nederland laat toe dat sommigen, onder het mom gebruik te maken van hun vrijheid van

meningsuiting, bij herhaling een miljoen landgenoten beledigen en kwetsen

nederland laat toe dat door enkelingen over een hele bevolkingsgroep, die verder niemand kwaad

doet, denigrerend wordt gesproken

een solidaire samenleving bestaat naar de mate waarin men elkaar's gevoelens wil ontzien ,
-elke samenlevingsvorm kan slechts bestaan als men bereid is elkaar's cultuur, karakter en .

gewoontes te respecteren zonder ooit de uitwassen daarvan te hoeven aanvaarden

zoals er een wet is die toeziet op een zorgvuldige omgang met aarde, water en lucht (milieuhygiëne) c,~~

zo zou er volgens de kunstenaar brord ook een wet moeten komen die toeziet op een zorgvuldige-

omgang met landgenoten en met name denigrerende generalisaties strafbaar stelt -deze wet zou de

wet op de sociale hygiëne kunnen heten

~



door zo'n wet wordt samenlevingsvervuiling tegen gegaan en kunnen nederlanders die stelselmatig de

samenlevingsnorm overtreden worden vervolgd

de wet op de sociale hygiëne moet ook een einde maken aan de onhoudbare mythe al zou vrijheid

van meningsuiting kwetsen en beledigen legitimeren: net als fysieke agressie is verbale agressie

ontoelaatbaar, het taboe op het ter discussie stellen van verbale agressie moet door de nieuwe

wet doorbroken worden
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