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The kids are fine
 

“The kids are fine” is een serie tekeningen die 
bestaan uit  situaties waarin kinderen de hoofdrol 
spelen. Deze situaties balanceren tussen spel  
en alarmerende vormen van misbruik, sadisme,  
mishandeling en pedofilie.  

De uitgegumde delen vormen soms een wezenlijk 
onderdeel van de tekeningen. Alle tekeningen zijn 
klein ten opzichte van het vel papier die een grote 
leegte toont. Hierdoor lijken de hoofdrolspelertjes  
te klein voor de wereld waarin ze zich bevinden.  
Ze ogen kwetsbaar, vertederend, medelijwekkend 
maar ook meedogenloos. 

































Koe
97 cm breed, 70 cm hoog
Potlood, waskrijt en houtskool op papier       

Willem Tell
70 cm breed, 87 cm hoog
Potlood, fineliner en houtskool op papier         Spiegel

62 cm breed, 93 cm hoog
Potlood, waskrijt en houtskool 
op papier  
       

Ballon
69cm breed,  51cm hoog
Potlood en houtskool op papier  
       

Hengel
86 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Wasmachine
50 cm breed, 55 cm hoog
Potlood, fineliner en  
houtskool op papier         

Duikplank
57 cm breed, 100 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Paardrijden
87 cm breed, 65 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Tak
86 cm breed, 70 cm hoog
Potlood, waskrijt en houtskool op papier         

Vondeling
100 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Gedronken
86 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Balkon
60 cm breed, 134 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Balletles
96 cm breed, 70 cm hoog
Potlood, fineliner en houtskool op papier         

Goudvis
65 cm breed, 50 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Klimrek
65 cm breed, 50 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         



Kijkdoos
70 cm breed, 100 cm hoog
Potlood en waskrijt op papier         

Dokter
65 cm breed, 50 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

In de stal 
65 cm breed, 50 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Vast
93 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Schaatsen
94 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Sneeuwpoppen
100 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Roodkapje
100 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Elfje
100 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Toeter
100 cm breed, 70 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Hond aan de lijn
61 cm breed, 50 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Pony
129 cm breed, 80 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

kapper
94 cm breed, 70 cm hoog
Grondverf, potlood en houtskool op board  

Verjaardag
110 cm breed, 66 cm hoog
Grondverf, potlood en houtskool op 
board  



Knutselhuisje
95 cm breed, 101 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

Boem
65 cm breed, 54 cm hoog
Potlood en houtskool op papier         

De ondergronden van de tekeningen zijn allemaal even wit. Achtergrondkleurverschil van de weergaves in dit boekje komt door het verschil tussen scannen en fotografie. 
Alle tekeningen in deze reeks zijn gemaakt in 2011. 


