
‘Ik maak ook films, technische 
kunstwerken en ik heb ook het 
schilderwerk weer opgepakt. Ik wil 
graag allround blijven. Maar beton 
blijft toch speciaal, de onhandel-
baarheid ervan is een uitdaging.” 
Joris Baudoin woont nu bijna een 
jaar in Zaltbommel. Hij doet ko-
mend weekend voor het eerst mee 
aan de Bommelse Kunst Route 
(BKR), die vandaag officieel door 
burgemeester H. Palm wordt geo-
pend. Hij is zo enthousiast dat hij 
voor de gelegenheid zelfs gras in 
zijn atelier laat leggen. 

“Zaterdagochtend vroeg komt een 
bedrijf uit Hedel 40 m2 graszoden 
leggen. Dat heeft diverse redenen. 
Ik heb hier fonteintjes staan die 
spetteren een beetje”, rondlopend 
in een atelier wijst hij een fontein 
met een water spugende kikker aan. 
“Deze heeft bijvoorbeeld in de stad-
huishal van Hengelo gestaan.
Omdat hij spetterde, werd de vloer 

daar een beetje glad en gleden 
mensen uit.”
“Met het gras wil ik ook de snoeren 
die hier over de grond liggen weg-
werken. Maar het belangrijkste is 
natuurlijk dat de beelden die hier 
staan dan veel beter uitkomen. De 
betonnen stoelen horen een beetje 
verzonken in het gras te staan. En 
het lijkt me wel leuk om hier mid-

den in de stad een 
binnentuin te heb-
ben. Ik zet de deuren 
wagenwijd open. An-
nemoon Mulder aan 
de overkant maakt 
geloof ik iets van een 
terrasje, dus dat sluit 
leuk op elkaar aan.” 

Afwerking
De kunstwerken 
van Baudoin zijn 
voornamelijk van 
beton. Zo staan er in 
zijn atelier diverse 
betonnen stoelen en 

tafels. De vorm is ongeveer gelijk, 
maar de afwerking verschilt. “Aan 
de ene kant vind ik het mooi om de 
stoelen ruw te houden, de klodders 
beton er nog aan te laten. Dat doe ik 
ook met lijsten van schilderijen, de 
klodders lijm erop laten zitten.” Om 
het beton helemaal te beheersen is 
hij nu ook bezig stoelen en tafels te 
polijsten. Zo staat er een tafle waar 
gebruiksvoorwerpen als een 
schaar en munten gewoon 
zijn meegeschuurd.
Wat ook opvalt in het atel-
ier is een kunstwerk dat nog 
niet af is. De ontwerpen 
die erbij hangen laten zien 
dat het een set van beton-
nen stoel en tafel op poten 
van vier meter hoog moet 
worden. “Het bedrijf dat 
de opdracht had gegeven 
heeft die weer ingetrokken. 
Echt jammer, want het leek 
me leuk om zoiets groots te 
maken. Het idee kwam uit 
Starwars, waar gigantische 

tanks op hoge poten lopen.” Het 
heeft iets dreigends, maar omdat het 
om een stoel en tafel gaat, toch ook 
iets vertrouwds. Vervreemding van 
alledaagse dingen lijkt een thema in 
Baudoins werk. 

Uitnodiging
Joris heeft, als aanvulling op de 
driehoekige kaart van de BKR, zelf 
ook uitnodigingen gestuurd. “Ik 
wilde graag mijn vrienden uitnodi-
gen. Bovendien probeer ik hier een 
beetje voet aan de grond te krijgen. 
In de vorige plaats waar ik woonde 
duurde het drie jaar voor ik een 
beetje begon te verkopen. Ik heb dus 
ook zakenrelaties een uitnodiging 
gestuurd. Er is er trouwens ook een 
naar Kasteeltje Meerwijk gegaan, 
maar dat heeft een speciale reden. Ik 
heb een schilderij met lijst gemaakt 
voor de tentoonstelling in de Poor-
terij. Misschien kopen ze dat wel, of 
hebben ze naar aanleiding daarvan 
een opdracht voor me.”
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Kunstenaar Baudoin legt gras in zijn atelier voor de Bommelse Kunst Route


