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De start van deze tentoonstelling valt bijna samen met de gemeenteraadsverkiezingen. 
Even is iedereen gefocust op de toekomst. De keuze voor een bepaalde politieke partij 
brengt je misschien in contact met de waarden die jij van belang vindt. Er zijn niet veel 
momenten dat je, laat ik voor mezelf spreken, de tijd neemt om hierover na te denken. 
Vervelend, moeilijk, gedoe. Maar gek genoeg, als je jezelf die tijd gunt en teruggaat naar 
waar je het allemaal ook alweer voor deed en wat nou echt belangrijk is in je leven, dan 
stelt dat de dingen scherp, geeft richting en maakt je gelukkiger. Mij tenminste. 
 
Jeroen Rijnders is iemand die zichzelf voortdurend de vraag stelt, waar het nu eigenlijk om 
gaat in het leven. Niet alleen stelt hij die vraag aan zichzelf, hij heeft ze ook tot onderwerp 
van zijn kunst gemaakt. Op een manier die voor mij aanstekelijk werkt. Want, zoals 
gezegd, voel ik zelf nog wel eens de schroom om aan die grote vraagstukken te beginnen, 
met hem in de buurt begrijp ik eigenlijk niet meer waarom. Het is, denk ik, zijn 
enthousiasme, bevlogenheid en overtuiging om antwoorden te vinden die me om doen 
slaan. Zijn methode of techniek is eenvoudig en prettig. Als een volleerd gids laat hij je je 
eigen antwoorden vinden. Ze lagen al die tijd voor het oprapen. 
 
Reeds tijdens zijn academietijd in Arnhem trad hij met allerlei mensen in gesprek over de 
zin van het leven. Deze gesprekken zijn onderdeel van zijn werk. Hij ging bijvoorbeeld de 
straat op met een blanco demonstratiebord van schoolbordverf. En daar midden op straat 
in Arnhem had hij de meest open gesprekken met wildvreemden over de kern van hun 
bestaan. Na ieder gesprek schreef zijn gesprekspartner met krijt iets op het bord, wat voor 
hem of haar de kern raakte.  
 
Zeker nu we in allerlei crisissen verzeild zijn geraakt - klimaat, economische en (nationale) 
identiteitscrisis - is bepaling van je standpunt urgenter dan ooit. Jeroen Rijnders ziet dit 
moment als een kans om onszelf en onze beschaving verder te ontwikkelen. Om stil te 
staan en te reflecteren op het fundament van onze levenswijze en een pad uit te stippelen 
voor de toekomst; gaan we verder op het ingeslagen pad of is het tijd voor een 
koerswijziging? Niet toevallig verwijst de rode draad, die alle gedachten in deze 
tentoonstelling verbindt, naar een grafieklijn. Het kan de AEX-index zijn, een tijdslijn, een 
hartritme of nog andere zaken. In deze tentoonstelling piekt de rode grafieklijn op en neer. 
Via de trapleuning voert de rode lijn naar het raam helemaal links, waar de grafiek zijn 
eerste pieken zet. Vanaf dit punt leidt Jeroen Rijnders ons door vier fasen, die op de 
plattegrond zijn aangeduid (z.o.z.). Het ordenen van je gedachten, het uitpluizen van die 
ene kernvraag is begonnen. De lijn houdt halt bij het hier en nu, het punt waarin het alle 
kanten op kan gaan. Zeker op dit punt, maar ook daarvoor al, vraagt Jeroen Rijnders om 
jouw en mijn hulp, want Jeroen weet het zelf allemaal ook niet.  
 
Precies dat is waarom ik voor deze kunstenaar gevallen ben. Zijn grote tekening, een 
zelfportret, met daarop die zin die de spijker op zijn kop slaat: ‘ik weet het allemaal ook 
niet’. Het raakt precies de juiste toon. Hij weet het niet, maar hij probeert er wel achter te 
komen. Ik vind het dapper dat hij zijn leven en werk rond die ene vraag gecentreerd heeft. 
Zijn oprechte interesse in de mens en de maatschappij raakt me. Hij probeert niet alleen 
om weer te geven of te tekenen wat er mis is en wat  ontbreekt, of juist wat er is, maar 
probeert er samen met jou en mij meer van te maken.  
 
Biografie 
Jeroen Rijnders (1985, woont in Amsterdam) studeerde in 2009 af aan de kunstacademie 
in Arnhem (ArtEz Arnhem Fine Art) met dialogen met publiek. Hij tekent, schrijft, spreekt en 
organiseert. Hij is oprichter van het multidisciplinaire Nachtkerk Collectief (2007) en 
organiseerde in Arnhem de reeks WPE (Wet Paint Expo). Zijn tekeningen zijn onder meer 
te zien geweest in WPE #3 en WPE #6 (2007, 2008), in twee groepstentoonstellingen in 
CODA Apeldoorn (2006 en 2009) en bij Plaatsmaken in Arnhem (2009). Als gespreksleider 



voert hij filosofische dialogen voor Socratisch Café Nederland op scholen, in moskeeën, 
bedrijven en instellingen en hij is lid van de programmaraad van kunst- en cultuurplatform 
de Veemvloer in Amsterdam. 
 
1UP 
Onder de noemer 1UP wordt jonge kunstenaars een podium geboden in de bovenruimte 
van 21ROZENDAAL. 


