
OPENING BEN 3 maart 2019 

Heb je al wat geschreven, vroeg Hans W. anderhalve week geleden. 
Nee zei ik. Ik heb alleen een eerste regel, luister: IK DENK DUS IK BEN. 
Haha lachte Hans, en mompelde, ook niet van gisteren: Descartes. 
Inderdaad, zei ik. Maar het betekent niet dat iedereen die denkt ook BEN is. 
Er is namelijk maar een Ben en dat is ‘Zegers’. 
Je weet wel, zoals hij de telefoon opneemt (zware stem): ‘Met ZEGERS’. 

Ik ken Zegers al lang. Wij zijn vrienden sinds we in Rotterdam wonen. 
Nu ja, iets later want Ben woonde eerder in Rotterdam dan ik. Hij, Allard en nog 
enkele kunstenaars hadden Hotel New York gekraakt, het huidige Hotel NY. Ik 
kwam later en hoewel we elkaar kenden van De Ateliers moest ik toch nog even 
door hem geballoteerd worden. Dat ging zo. Toen ik in Rotterdam kwam wonen, 
organiseerde ik een drietal exposities in mijn nieuwe Rotterdamse appartement 
aan de Mathenesserdijk. Ik liet die presentaties vergezeld gaan van een aantal 
openbare brieven die ik in honderdvoud rondstuurde. Dat werd best 
gewaardeerd had ik de indruk. Totdat ik Ben tegenkwam, in de stad, bij de 
Beatcorner, op zondagavond, want op zondagavond was het voor alle 
kunstenaars feest. Hij zei:  
‘Wat is dat allemaal?’ 
‘Hoi Ben. Alles goed?’ 
‘Wat is dat allemaal?’ vroeg hij nog eens. 
Ik haalde mijn schouders op. Waar had-ie het over? 
‘Ik krijg allemaal rare brieven van je!’ 
‘O mijn tentoonstelling-in-huis? Ja! Te gek man!’ 
‘Ik krijg allemaal rare brieven van je waar ik niet om gevraagd heb!’ 
Ben was ontstemd, niet gediend van mijn openbare brieven in zijn postbus. En 
ook de inhoud van de brieven stond hem niet aan. 

Lang heeft Ben geen werk laten zien. Betekent dat ook dat hij lang geen werk 
heeft gemaakt? Tiens, Dat wisten we niet. Ik ook niet. Hij zei nooit wat. Maar kijk 
eens (wat hier hangt etc)… 
. 
Feit is dat het oeuvre van Ben best tegen een stootje kan. Ben heeft namelijk in 
zijn leven al VEEL, HEEL VEEL gemaakt. Wie zijn atelier kent, weet wat ik bedoel: 
je komt er gewoon niet in. Je komt er echt niet in zonder gebruiksaanwijzing. Het 
is een uitdragerij. Het staat er bomvol. Er is in die massa in de loop der jaren een 
olifantenpad uitgesleten dat leidt naar een tafeltje waar Zegers kan tekenen, 
plakken of knippen. Het bezoek kan er net naast staan zolang het niet al te veel 
beweegt. Verder staat het helemaal vol! VOL, echt vol! Het is heel veel! Ik 
herinner me nog een tentoonstelling in de Kunsthal en Ben had een eigen ruimte 



gekregen waar hij sculpturen op de vloer plaatste en knipsels aan de wand hing.
… VEEL, HEEL VEEL KNIPSELS. Prachtige knipsels. Maar VEEL! HEEL VEEL. HEEL 
VEEL knipsels aan de wand. 
Ben houdt ook van kleren, mooie kleren: HEEL HEEL VEEL MOOIE KLEREN. 
Prachtige combinaties in ruit of gedurfd qua kleur, altijd opzienbarend en strak 
aan het lijf. HEEL VEEL KLEREN.  
Wie kent de boekenkast van Ben Zegers? VEEL! HEEL VEEL boeken! En nog meer 
boeken! Ooit op kleur gerangschikt, nu op… chronologisch, alfabetisch, voor- of 
achternaam…? ik weet het niet. Enfin HEEL VEEL HEEL VEEL BOEKEN. HEEL 
VEEL…. 

Hebben we hier dan met een manisch kunstenaar van doen? Een bipolaire 
veelvraat? Een ongeremd projectiel? Nee. Nee. Nee. Driewerf NEE. 

Want het is precies in het oog van de orkaan waar ZEGERS zijn werk maakt, 
tekent, snijdt, stapelt of bouwt. Het is alsof hij al die drukte en al dat gedoe en 
die hoeveelheden, al dat VEEL VEEL HEEL VEEL nodig heeft om zijn eigen stille, 
gelukzalige middelpunt te kunnen aanmaken. In het oog van de orkaan is het 
namelijk altijd stil. Al het tumult, de chaos voltrekt zich aan de randen van dit 
orkanisch, stormische oog. Het overvolle atelier is dus precies de juiste plek in 
zijn ‘overvol-heid’ om na te denken, om tot rust te komen. In het oog van het 
atellier, aan het eenvoudige tafeltje valt alles op zijn plek. La tout n’est qu’ordre 
et beauté zoals Baudelaire schreef. Zo moet er ook in de geest van Ben een punt 
zijn, een vacuüm waarbinnen alles tot rust komt. Luxe, calme et volupté. Deze 
kunstenaar moet veel in zijn hoofd verzamelen, moet veel stapelen om zichzelf 
onzichtbaar te maken en op te vouwen in het middelpunt van zichzelf. 

Ben gaf me met Oud en Nieuw een boek kado met een gat erin. Door hemzelf 
met engelengeduld gesneden, genaaid en gebonden. 10 katernen van elk 12 
pagina’s. In totaal 120 pagina’s met gaten. Ik laat het hier zien omdat het me 
tijdens het schrijven van dit openingswoordje deed denken aan de de stilte in het 
oog van de orkaan. Alsof dit boek de illustratie er van is… Wat het niet is, ik 
weet vrijwel zeker dat Ben het zo ook niet bedoeld heeft maar het is wel treffend 
in zijn analogie met wat hierboven beweerde. 

Ooit kreeg ik een knipsel van Ben (verjaardag), een blauwe sok op een lichtgele 
achtergrond. Een werk waar ik nog steeds erg blij mee ben. Eenvoudig, mooi en 
to the point. Nu, decennia later, werkt Ben aan een groot drie dimensionaal werk 
in de openbare ruimte in het hart van Rotterdam: daar waar Rotte-dam, 
Rotterdam op de dam in de Rotte, ontstond. (Bij de bibliotheek) Ik zeg u: 
opnieuw in het oog van de orkaan. In de rauwe chaos van de wekelijkse markt, 
tussen het geschreeuw, de handel en het gedoe, bouwt Zegers aan twee grote 



voeten in aluminium, elk 7 à 8 meter hoog. In het centrum van de stad, in het 
middelpunt van de geschiedenis van Rotterdam, op een van de drukste locaties 
waar VEEL HEEL VEEL gebeurt, zuigt Zegers opnieuw zijn eigen vacuüm om in 
het oog van de orkaan onverstoorbaar zijn ingetogen beelden aan de wereld 
toe te voegen. 
Wat dat zijn zijn beelden ingetogen, bijna pretentieloos. Dit lijken ze te zeggen: 
‘Hier, hier BEN ik. Niet meer. Hier BEN ik en niet eens omdat ik denk. 

Afgelopen vrijdag, Ben en Clara waren aan het inrichten, ging ik even 
kijken.‘Alles is van deze eeuw,’ zei Ben ‘en alles heeft op een bepaalde manier 
te maken met de academie.’ Hij bedoelde natuurlijk met zijn baan aan de 
Rietveld Academie waar hij als lid van het College van Bestuur (lees: directeur 
Onderwijs) verbonden is. Zo zei hij dat zijn jaar loopt van september tot 
september en niet van januari tot eind december zoals voor de meesten van ons. 
Sommige werken gaan daar letterlijk over.  
Ook zei hij -over zijn eigen werk- dat ‘het niet te moeilijk mag zijn’. Dus geen 
gelul, gebak van krul bij Zegers. Nee echt niet.Vandaar ook die zogenaamde 
ballotage nadat ik mijn brieven had verzonden: geen bla bla graag als Zegers 
het voor het zeggen heeft. Waarvan akte. Bij ons thuis zeggen we sindsdien: OP 
ZOEK NAAR IETS INTEGERS, BEL ZEGERS! 

Natuurlijk moet ik ook denken aan Willem Sandberg en Wim Crouwel. Ook 
kunstenaars, vormgevers in dit geval, die naast hun praktijk leiding gaven aan 
een instituut. Niet iets waar de meeste kunstenaars om staan te juichen, kan ik u 
zeggen. Crouwel zei bij zijn afscheid van Boijmans in 1993, IK CITEER: “Het 
ideaal, dat je met vormgeving zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de 
maatschappij, is een beetje achter de horizon verdwenen.” (negentiger jaren, de 
postmoderne polonaise was in volle gang) “We zijn cynischer geworden, maar 
het is nog altijd een goed uitgangspunt.”  
En Willem Sandberg was er van overtuigd dat kunst geïntegreerd moest worden 
in het dagelijkse leven. Hij introduceerde in het Stedelijk een educatie-
programma, voorzag het museum van een bibliotheek met een leeszaal, een 
restaurant en een auditorium met een film- en een muziekprogramma.  
Hij seculariseerde als het ware de 19e-eeuwse kunsttempel. 
Het werk van Ben daar links naast de voordeur draagt de veelzeggende titel: 
‘Bauhaus in Nepal’.  

Wat is het toch, vraag ik u voordat ik afsluit, wat is het toch wat deze mensen, 
Crouwel, Sandberg, Zegers, drijft om zich zo intensief in te zetten voor wat ik 
noem: ’de goede zaak’. Welk groot belang hechten zij toch aan educatie en aan 
de introductie en integratie van kunst in het dagelijkse leven? En wel in die mate 



dat ze er heel wat uren (zeg maar gerust: alle uren) van hun eigen praktijk aan 
willen opofferen? Weet u het? 
Ik wel. 

Ik denk dat het antwoord namelijk eenvoudig is. Ik denk dat het de liefde voor de 
kunst, de liefde voor het vak, de liefde voor de mensheid misschien, maar zeker 
de liefde voor de jeugd, de liefde voor de ongewisse toekomst is. Dwars tegen 
de negatieve stroom van overheid en media in, bouwt Ben, (en anderen met hem 
natuurlijk) met geduld en op verschillende niveaus aan de vervolmaking van zijn 
engagement. Want daar hebben we het over: liefde & engagement. Zonder 
opsmuk, bescheiden misschien, altijd to the point, met gevoel voor verhoudingen 
en een juiste dosis relativering. Als een koordanser balancerend tussen droom en 
realiteit. 

Liefde ook voor voor het maken, want laten we dat vooral niet vergeten: het 
vakmanschap. De verliefdheid, de flirt met het materiaal, met de vorm, de 
vormen en last but not least met de schoonheid, de enigszins warme handpalm 
op het hout, is naast alle andere dingen die ik heb genoemd, de rode draad in 
het oeuvre en ik denk ook in het leven van Ben Zegers. Altijd geconcentreerd, 
nooit half-half, de volle mep zeg maar, anders hoeft het niet voor hem. 
Goh, wat is het toch fijn om weer eens wat -en in deze hoeveelheden!- te zien 
van mijn vriend en onze collega Ben Zegers! Dit raad ik u aan: geniet er van!  
Bovendien en dat maakt mijn afsluiting simpel, effectief en toch ook erg krachtig: 
Ben is jarig vandaag!! Dus kunnen wij gerust afsluiten met: Hoera! hoera! hoera! 


