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JOOST ‘BEELDEN
VAN MAKEN IS

DEN VOORAL
TOORN KIJKEN’

In de tuin staat een blauw honden-

beeldje met een genietende uit-

drukking op zijn kop in de zon. Een

monumentje voor zijn vorige hond.

De nieuwe hond dartelt er met een

stokje in de bek omheen. In huis vult

een gestapelde salon-hanging van

tekeningen de wanden. ‘Ik verzamel

werk van psychiatrische patiënten,’

vertelt Joost van den Toorn (1954).

Joost van den Toorn, Egyptische hond, 2015, brons, 80 x 65 x 43 cm, bezit kunstenaar



Joost van den Toorn, Beer,

2006, keramiek, 35 cm

hoog, particuliere collectie
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van de kunstenaars aan zijn wand. ‘Zij werken

zonder plan of vooraf bedacht idee. Ik ook. Zó

het diepe in en iets maken.’ Natuurlijk zijn er wel

aanleidingen of aanknopingspunten. ‘Een deuk

in de klei waar ik iets in zie. Of een rare droom

die me blijft fascineren. Ik kies de dingen die ik

niet snap. Een hapklare brok, daar is niets aan

te ontdekken. Het werk moet blijven verbazen.

Niet alleen de kijker, maar ook mij als maker.’ Al

werkend komt hij in een mentale staat, die hij

vergelijkt met wakker dromen. ‘Ik kom uit een

acteursfamilie. Mijn moeder vertelde altijd over

een Russische acteerdocent die zei dat je je

spel in het persoonlijke moest zoeken. Nu zou

je dat method acting noemen. Zoiets doe ik

ook, ik speel een rol voor het werk waar ik mee

bezig ben, leef me in.’

Hamsteren

Juist die aanpak laat echte Van den Toorn-die-

ren ontstaan. ‘Ik kijk niet naar hoe een beest

eruit ziet. Ik maak een hamster naar aanleiding

van de Hamsterweken van Albert Heijn, maar

vind hem gaandeweg meer lijken op een mar-

mot. En ook daar lijkt hij niet echt op. Maar mijn

marmot ziet er zo uit. Met een eikel in zijn poot-

jes, ik weet niet eens of ze die dingen eten.’ Te-

ruggrijpend op de aanvankelijk bedoelde

hamster doet hij een persoonlijke symboliek uit

de doeken: ‘Hamsters zijn hebberig, zoals men-

sen. Het inslaan, het hamsteren. Dat dierlijke in

mensen vind ik het sympathiekst, niet het bere-

kenende.’ Het is dan ook niet gek dat we in de

lichaamshoudingen en gezichtsuitdrukkingen

(een grimas, een bek vol tanden, een starende

blik) van zijn dieren raakvlakken met onszelf

zien. Andersom kan een mensfiguur iets dier-

lijks krijgen. Een ridder met harnas wordt als

vanzelf een beestje met puntige snavel.

Voorover

Het werken vanuit direct action moet haast

wel samenhangen met hoe Van den Toorn

tientallen jaren geleden beelden begon te

maken. In assemblages van gevonden voor-

werpen, trash, speelt het toeval van het vin-

den een rol. ‘Beelden maken is vooral kijken,’

legt Van den Toorn uit. ‘Het beeld “Your Own

Personal Jesus” bijvoorbeeld werd zo omdat

ik genoeg had van alweer een pinguïn. Ik zette

de klei te hard neer, waardoor het beestje

voorover boog. Kruis op zijn rug en toen was

hij weer goed.’

Een aardige vent

In de vensterbank staat een boot met een

grote besnorde kop erop. Net afgekoeld; hij is

die ochtend uit de oven gekomen. ‘Een

enorme kop van Michiel de Ruyter op een

platbodem. Dat komt dan voort uit alle discus-

sies over het weghalen van straatnamen en

standbeelden van betwistbare helden. Toen ik
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Achter hem hangt een met expressieve kracht

gekraste tekening van een man met hond, duis-

ter en eerlijk. ‘Visuele intelligentie kun je niet me-

ten met een IQ,’ merkt hij op. ‘Wij kijken ook zo

naar dieren. Die moeten nuttig of lief zijn, anders

kunnen ze weg. Onsmakelijk vind ik dat. Ik denk

niet dat dat de bedoeling is, dat wij de uitverko-

renen zijn. De mens is ook een zoogdier. Daar-

om maak ik ook voorstellingen met Hitler. Weinig

dieren zijn zo gemeen als de mens.’ Dieren, Hit-

ler. Het lijkt een brede range aan onderwerpen,

maar in de beeldtaal van Van den Toorn liggen

ze dichterbij elkaar dan verwacht. ‘We moeten

ons bescheidener opstellen, ons realiseren dat

we iets van allebei in ons hebben.’

Het diepe in

Zijn werkwijze heeft wel wat gemeen met die

Joost van den Toorn, 

Marmot, 1012, 

brons, 40 x 16 x 19 cm, 

particuliere collectie
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ten – of mij – zodat het geen taboe meer is.’

Dat er desondanks nog een taboe op be-

paalde onderwerpen rust, leest de kunste-

naar af aan de verkoop van zijn werk. ‘De

dieren doen het het beste, dictators en pie-

mels verkoop ik het minst.’

Geometrisch én lyrisch

Sommige basisvormen keren steeds terug in

zijn werk. Zo is er een druppelvorm waaruit hij

een vogel en een grijnzende hond met han-

gende voorpootjes liet ontspruiten. ‘Dat heb

ik van Joseph Mendes da Costa, die van zo’n

vorm een uiltje maakte. Ik vond een hond

spannender.’ Een uil is trouwens ook in de

maak. ‘Een hangende, uit een droom waarin

vleermuizen en één uil hingen. In mijn slaap

dacht ik al “uilen hangen niet”. Ik ben dan be-

nieuwd naar de betekenis.’ Een op één punt

balancerende kubus wordt geflankeerd door

een beestje met een grote rode clownsneus.

De combinatie tussen het geometrische en

organische is ongewoon, maar trof hij ook

aan in een tekening aan zijn outsider-muur.

‘Het is een geometrische studie én lyrisch en

emotioneel. Dat bevalt me.’ Hij duidt zijn

eigen beeld: ‘Een bol rolt, maar als een kubus

een slag kantelt: bang! Het staat voor deze

tijd. Er staat iets te gebeuren, ik weet alleen

niet precies wat.’

De tentoonstelling ‘Joost van den Toorn - To

boldly go where no one has gone before’ is

van 8 september 2018 t/m 6 januari 2019 te

zien in Rijksmuseum Twenthe (Enschede).

Vanaf november 2018 exposeert hij met Jan

van der Pol in Institut Morat (Freiburg am

Breisgau, Duitsland).

www.joostvandentoorn.nl
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dat hoorde dacht ik: we zagen ze van hun

sokkel, plaatsen er slaven in brons onder. Dan

noem je het bij zijn naam, niet door beelden te

vernietigen. De geschiedenis is van de win-

naars. Daar komen we nu op terug en dat vind

ik interessant. Ik hoef die aanpassing van

standbeelden trouwens niet uit te voeren. Ik

heb het al bedacht, dus nu is het er.’ Toen hij

zich in de vallende helden verdiepte, bleek Mi-

chiel best een aardige vent. ‘Een genie én

heel gewoon. Hij was er voor zijn manschap-

pen en was onderaan begonnen. Vandaar de

strontschuit.’

Pijnlijk lachen

Van den Toorn benadrukt dat hij niet oordeelt,

dat dergelijke actuele onderwerpen slechts

een aanleiding vormen. ‘Ik heb er geen me-

ning over, ik ben een waarnemer. Antwoor-

den zoek ik niet. Maar ik wil het wél over iets

hebben.’ Vandaar dat hij de beeltenis van om-

streden figuren niet schuwt. ‘Ik maak dingen

die ook wel pijn doen. Moeten we het dan

maar niet meer over Hitler hebben? Dan heb-

ben we er binnen de kortste keren weer zo

één. Je kunt er beter Monty Python op losla-

Joost van den Toorn,

Friends, 2000, verzilverd

brons, 19 x 28 x 15 cm, 

particuliere collectie

Joost van den Toorn, Sit-down Comedian, 2014,

keramiek, 53 x 30 x 22 cm, particuliere collectie

Joost van den Toorn, Zaandam, 2015, brons, 48 x 24 x 24 cm, bezit kunstenaar


