De scherven lijmen, een nomadisch perspectie
Raadsel: wat is de overeenkomst tussen porseleinen kopjes met gaatjes en glazen bolletjes vol
specerijen? Antwoord: ze kunnen je helpen met nadenken over hoe we de wereld een beetje beter
kunnen maken
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Dit raadsel kom je tegen in het werk van Pieter Mols (Eindhoven, 1954). Hij noemt zichzelf een
vormgever van ideeën. Hij vraagt zich af, of we wel moeten blijven doorgaan met het najagen van

doelen zoals we die ooit hebben gesteld. Is alles in de wereld wel maakbaar of te repareren? In
een tijd van klimaatverandering, een wereldwijd griepvirus en volop maatschappelijke onvrede, is
dat een terechte vraag
Mols stelt die vraag uitnodigend met zijn expositie De scherven lijmen, een nomadisch perspectief,
te zien in Noordkade, Veghel. In het decor van een mengvoederfabriek in ruste, neemt Mols de
bezoeker mee op een reis. Die voert langs fraai gemaakte houten meubels, kleurige schilderijen,
origineel vaatwerk en grappige voorwerpen.
De expositie begint met vallend serviesgoed. Bij binnenkomst ziet de bezoeker op een groot
scherm doorlopend porselein op een vloer uiteenspatten. Het kletterende geluid is vervolgens
tijdens de hele wandeling door de tentoonstelling hoorbaar
Het sneuvelende serviesgoed is een metafoor die Mols’ boodschap samenvat. Die draait om de
vraag: wat doen we, als iets niet meer werkt op de manier zoals we ooit hadden bedacht? Of het
nu gaat om stijgende zeespiegels, vastlopende zorgsystemen of voedseltekorten, doet er niet toe.
Er kan van alles in ons leven zijn, dat niet meer loopt zoals we ooit hoopten
Gaan we na een crisis gewoon door zoals we altijd al deden? Dan kun je het spreekwoordelijk
gesneuvelde servies lijmen. Maar maakt dat de situatie beter? Je blijft immers altijd de barsten
zien, als een herinnering aan iets wat mislukt was
Wat nu, als we de nog bruikbare scherven hergebruiken en er iets nieuws mee maken? Mols kiest
voor die laatste optie. Of althans, om op die manier naar problemen te kijken. Pasklare antwoorden
heeft hij niet
Het is ook niet eenvoudig. Ook nu zitten mensen vast in oude patronen, regels en procedures. Ooit
waren die heel effectief, maar als we om ons heen kijken, is dat vaak niet meer het geval. Maar
hoe dan wel? We willen vaak niet anders, want het geeft onzekerheid en gedoe, iets nieuws
verzinnen. Wat nu
Mols oppert een manier van kijken, die hij ‘nomadisch’ noemt. Hij neemt rondtrekkende volkeren
als inspiratie om opnieuw de wereld te bezien. Nomaden hebben geen vaste woonplaats, geen
huizen met altijd stromend water of winkels om de hoek met oneindige voorraden eten
Toch overleven zij. Is de rivier overstroomd? Dan lopen we om. Is het al laat en donker maar
hebben we honger? We struinen nog even door, anders hebben we geen eten. Verzakt de tent op
deze heuvel? Dan zetten we hem in het steviger dal. Nomaden aanvaarden elke situatie zoals die
is en doen wat nodig is om verder te komen
Zij moeten ook wel, anders overleven ze niet in het woeste land. Dit lukt ze al ontelbaar veel
generaties lang. Elke generatie deelt haar oplossingen met de volgende, waardoor nomaden uit
onmeetbaar veel ervaring kunnen putten. Dat maakt ze exibel om te blijven bedenken: wat is nu
werkelijk de bedoeling
Vertaald naar onze wereld kun je je volgens Mols bij een probleem of ongemak afvragen: was dát
nou ooit de bedoeling? Dat de poolkappen smelten? Dat een vleermuisvirus de economie
ontwricht? Dat een oudere in een tehuis geen mens maar patiënt is? Dat een huurwoning in de
stad onvindbaar wordt? Dat iemand werk doet dat hem of haar ongelukkig maakt?
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Als het antwoord op dat soort vragen nee is, wordt het tijd voor een andere aanpak, aldus Mols.
Daarvoor biedt hij vier ‘nadenkroutes’, die kunnen helpen om een probleem uit elkaar te trekken en

daardoor overzichtelijk te maken. De routes onderzoeken het begrip ‘nomadisch’. Daar
langslopend vind je als toeschouwer misschien wel ingrediënten of bagage, om net wat anders
naar oplossingen te zoeken
De eerste nadenkroute gaat over: hoe hou je vast wat je wilt bewaren, omdat het waardevol is?
Dat vraagt om een vorm. Mols toont ons bijvoorbeeld porseleinen kopjes met gaatjes. Ze zijn mooi,
maar onbruikbaar, althans voor vloeistof. Maak je nu voortaan dichte kopjes of heb je iets anders
dat je in het kopje kunt bewaren, wat niet vloeibaar is? Die uitdagende speelsheid en ook wel
humor zit door het hele werk van Mols
Zo ook in de tweede nadenkroute die draait om de vraag wat belangrijk is voor iemand. Daarover
kun je praten met anderen, door op ‘Dialog Furniture’ plaats te nemen. Of je kunt voorwerpen die
je koestert, opbergen in kistkastjes, die de titel My Precious hebben gekregen
Route drie die Mols voor ons uitstippelt om bij de oplossing van een probleem te geraken, gaat
over de kracht van diversiteit. Simpel gezegd: als je goed kijkt, kun je zowat alles gebruiken wat
beschikbaar is. Mols maakt ter illustratie voorwerpen met zoveel mogelijk houtsoorten als hij maar
kon vinden. En zoek maar eens een kleur die in de litho’s ontbreekt. Die van het specerij kurkuma
duikt tijdens deze route op in het glazen bolletje. Alsof Mols wil zeggen: mooi he? Maar, wat kun je
ermee
Op de vierde nadenkroute neemt Mols de bezoeker mee langs ‘Terreinverkenningen’. Hoe vind je
je weg in een chaotische wereld? Ga je grenzen over, of blijf je erbinnen? Welke woorden drukken
uit wat je werkelijk wil zeggen? Die zouden zomaar in het ‘nomadisch woordenboek’ kunnen staan,
ook al iets wat Mols heeft gemaakt in de verbluffend grote uitstalling van kunstvoorwerpen
De vier ‘nadenkroutes’ eindigen in een tweedelig slotstuk van de expositie. Volgt hier nu dé
oplossing voor alle wereldproblematiek? Nee. Zoals eerder gezegd, Mols biedt geen pasklare
antwoorden. Maar, wat dan wel
Om te beginnen wijst Mols ons erop, dat we het als mensen nooit alleen zullen redden. Sterker
nog, een mens is niemand zonder een ander. Eenzaam zittend op een rots leer je niets over wie je
bent en wat je kunt. Als één volk bewijst dat leven alleen slaagt door samenwerken, zijn het wel de
nomaden
Dus moeten we naar elkaar omkijken. Elkaars gevoelens, angsten, behoeftes en verlangens zien,
én aanvaarden. Onder de titel Erbarme Dich vangt Mols die menselijke emoties. Hij geeft die vorm
in tien houten kastjes met daarin telkens tien etsen. Ze staan uitnodigend opgesteld in een halve
cirkel, alsof hij wil zeggen: kom maar kijken, wie weet zit hier wel iets bij dat je herkent of mist
Met andere woorden vraagt hij de bezoeker: wie zijn wij en met welke waarden willen we
samenleven? Hebben we daarvoor misschien een aangepast recept nodig? Mols serveert in het
allerlaatste deel van zijn expositie zeven ‘Nomadic Virtues’, als mogelijke ingrediënten voor dat
recept. Denk aan kwetsbaarheid, machteloosheid, of creativiteit. Elke ‘nomadische waarde’ heeft
hij vormgegeven met vijf houten kastjes, een groot schilderij en een een wolk van kleine
schilderijtjes. En nog een boekje met vijf gedichten per waarde ook
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Al met al biedt de expositie genoeg stof waarover de bezoeker nog lang kan nadenken. En als er
al een conclusie te trekken is voor nu, dan wel deze: de indrukwekkende reeks kunstvoorwerpen
van Mols vertellen een inspirerend, hoopvol en troostrijk verhaal. Want hoe ingewikkeld het leven
soms kan zijn, er is altijd ruimte om na te denken over hoe het beter kan

De vele kleuren en de warme vormen in de objecten waarmee Mols zijn verhaal illustreert,
verraden veel plezier tijdens het timmeren, schilderen, schrijven, zeefdrukken en boetseren. Alsof
de maker wil zeggen dat je zijn werk ook gewoon mooi mag vinden. Als kunst op zichzelf, los van
het serieuze, grotere verhaal dat hij ermee wil vertellen. De expositie biedt daarmee schoonheid én
hoop. Niemand kan beweren dat de wereld daar slechter van wordt
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