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Op 23 maart 1964 schreef ik met een rood krijtje talloze vellen 
vol ‘Ik wil om 8 uur naar bed’. Een spoor van eisen met veel 
uitroeptekens en onderstrepingen lagen vanaf de voordeur via 
de trap tot in de ouderlijke slaapkamer. De mededeling was 
gedateerd met een stempel uit de stempelmolen. Het was de 
mij bekende ‘kracht van de herhaling’ die ik had ingezet om 
een helder geformuleerde wens kracht bij te zetten. Het ging, 
voor de duidelijkheid, niet om eerder naar bed te mogen – wat 
verwacht kan worden van een kunstenaarskind – maar om 
later.

Een half jaar eerder won ik een Poezie-album op school, ik had 
ongetwijfeld liever een mannelijker prijs gewonnen maar dezelfde 
avond nog schreven vier volwassen dichters er tamelijk ferme 
woorden in. 

Armando: ‘Ik kan niet dichten, joh’, Hans Sleutelaar: ‘mooie titel 
gelezen bij Henk Peeters: EEN EENHEID VAN FUNKTIE, 
KONSTRUKTIE VORMGEVING EN INFORMATIE’, Cornelis 
Bastiaan Vaandrager: ‘(Veilig verkeer) De politie controleert 
met elektrische apparaten’ en mijn vader schreef: 'het woord 
zegt niets'. Het album is op één gedicht van mijn moeder na  
(ze had op rijm iets over mijn duimgezuig geschreven) dat had 
ik er meteen uitgescheurd want zij begreep er niets van. Het 
album is altijd leeg gebleven. Liever geen plakplaatjes en lieve 
woordjes.

Het album heeft vele verhuizingen over leefd zo ook velletjes 
bladgoud van Yves Klein, een gesprek op geluidsbandjes met 
Yayoi Kusama, restanten van de oprichtings  formulieren van 

mijn ‘Kinder-NVSH’, eigen handige kunstfoto’s in zwart-wit op 
13-jarige leeftijd, teke ningen met alleen maar nullen, teke ningen 
van kastelen, ridders maar ook van utopische architectuur en 
onder grondse raketten, foto’s van Auschwitz, leestips van Jan 
Schoonhoven, commentaar van Jan Henderikse, aan wijzingen 
van Armando, volksdansende Polen en besneeuwde takken in 
het bos. Allemaal tussen tekeningen van forten omringt met 
prikkeldraad en een gedicht van slechts één enkel woord 
‘niets’; vier maal onderstreept en met zeven uitroeptekens.’

Kortom, alles wat in eigen leven maar te maken heeft met het 
eindpunt, het absolute nulpunt, van de kunst. Daar hoort de weg 
naar de oplosing bij: schilderijen gemaakt door autodidacten, 
de onwetenden die de toekomst hebben. Want de mensheid 
zal, om bij het verleden te kunnen aanknopen, een nieuwe 
naïviteit moeten bedenken anders zal ze nooit een nieuw begin 
met de kunst kunnen maken. 

Mijn auto-biografische installatie ‘ik wil om 8 uur naar bed’ staat 
in het teken van een leven in schaduw van wat wel genoemd 
wordt ‘de laatste avant-garde’. Het leven zelf was interessanter 
dan kunst en woorden zeggen niets. 

Mark Peeters, mei 2021

grafisch ontwerp: jan van der kleijn, installatie foto montage: magda skibinska,  
juni 2021, sundaywonders.com

prijs catalogus: 20 euro editie  /50


