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Honderd kilo appels voor kunst,
straks in taart
BYLINE: JACQUELINE VAN GINNEKEN
SECTION: NY & OM
LENGTH: 317 woorden

door Jacqueline van Ginneken
NIJMEGEN - Een paar dagen geleden reed ze een
NS-trein twee keer van Nijmegen naar Roosendaal en
terug. Nu heeft machiniste Joos van der Zanden uit
Nijmegen haar eerste expositie in haar geboortestad. Een
installatie van appels, een zelfportret, een tekst en een
piepklein hartje op de muur. Joos combineerde jarenlang
haar werk als machiniste met een studie aan de
kunstacademie in Den Bosch. Vorig jaar studeerde ze af.

Het idee voor de 'appel-kunst' deed ze op toen ze weer
met de trein door Nederland reed. "Ik zag langs het spoor
een diepvrieskist - ik maak gebruik van dingen die
gedumpt zijn. 'Daar moet fruit in', dacht ik. Die
diepvrieskist staat inmiddels in mijn atelier. Voor dit
werk heb ik een ijzeren kooi van mijn hond genomen, een
appelboer gebeld en een zelfportret gemaakt. Het is een
tekening die uitdrukt hoe ik me voel. Een innerlijke
strijd: kan ik kunstenaar zijn? Ben ik goed genoeg'.''
Want daar ligt haar hart, bij de kunst. Hoewel: "Treintje

rijden doe ik ook met plezier." Het is ook een bron van
inspiratie. Als ze als passagier naar Arnhem reist,
waarvandaan ze bijvoorbeeld de trein naar Den Helder
moet besturen, maakt ze tekeningen. Treinbewegingen,
noemt ze de schetsen waarbij ze haar hand laat leiden
door de beweging van de trein. "Ik heb er een hele serie
van."
Maar ook op perrons kan Joos van der Zanden het soms
niet laten om een tekening achter te laten. Zoals op spoor
1a in Nijmegen, richting Waalbrug. Op een muur heeft ze
een tekeningetje gemaakt met de tekst 'Lief zijn mama'.
Noem het straatkunst. Nu heeft ze dan haar eerste
expositie ObstObstObst, samen met Johannes Vogel en
Frank Ter Beek, ook net afgestudeerd. En die appels?
Brede lach. "Die gaan straks in de appeltaart."
De expositie van installatie, videowerk en sculpturen is
t/m zondag 3 februari te zien van 14.00-18.00 in Derde
Walstraat 11, Nijmegen.
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