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Werktitel:  “Merry Christmas to All!” 
Subtitel:  “The meek shall inherit the earth”

Projectvoorstel van kunstenaar Sander Bokkinga i.s.m. Stichting Mooi 
Werk voor een installatie in het Schreiershuisje te Schiedam. Een in-
stallatie in de vorm van een kerststal die bij voorkeur te zien is rond de 
kersttijd wanneer ons consumeren zijn absolute hoogtepunt bereikt.

In de kerststal van het Schreiershuisje spelen gemuteerde varkens de hoofdrol. Varkens die 
als mensen kunnen denken en handelen. Ze zijn er al snel achter dat het in onze maatschap-
pij toch voornamelijk draait om geld. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien heb-
ben ze het briljante idee opgevat om een schiettent te beginnen in een kerststal. Waarom zou 
je denken? In de eerste plaats omdat dit goed en gezellig voelt. En waarom juíst deze plek? 
Nou, een betere plek dan het Schreiershuisje kunnen zij zich niet voorstellen. Bijna in de vri-
je natuur, een prachtig uitzicht en toch dicht genoeg bij de bewoonde wereld. En dat is best 
handig voor de klandizie, en deze plek kan wel wat extravagantie en gezelligheid gebruiken.

Een werk wat zich onderscheidt in een aantal zaken; Eerst en vooral staat het solo op een 
prachtige locatie en niet op een (saaie) kermis. En dan is er die rare combinatie van kerststal 
en schiettent. En het is ook al een totaal andere schiettent dan je gewend bent. Er wordt niet 
geschoten op suffe roosjes of soft-erotische ansichtkaarten. Nee als stoere jager mag je schi-
eten op levende have. Niet anoniem van een afstand maar dichtbij op een aandoenlijke zeug 
met haar biggetjes. Wat ligt ze daar mooi en comfortabel onder de warme gloeilampen in 
de kerststal. Natuurlijk er wordt weliswaar geschoten met ontwapenende houten geweertjes, 
maar toch… Deze moeder doet dit graag voor het hogere doel waarbij de suggestie preva-
leert boven de werkelijkheid. En dat is ook logisch want anders zouden ze na eén of twee 
klanten kunnen stoppen met deze business. Bovendien is in de varkenscultuur suggestie het 
mooiste cadeau wat je iemand schenken kan. 



Voor één euro mag je drie keer PENG PENG uitroepen en met twee euro tien keer. Betalen doe 
je bij “ El Director” die in zijn geliefde KASSA bovenop het Schreiershuisje zit. Hij kijkt uit over 
de krachtige Maas met zijn wijdse vergezichten, met Michael Jackson-handschoentjes, dat dan 
weer wel.  El Director droomt al vaak van snurkend rijk worden. En mocht de KASSA om welke 
reden dan ook niet mogelijk zijn, of als hij het uitzicht even zat is, dan vleit hij zich in zijn met 
stro bedekte stal in een heerlijke luie schommelstoel. Dicht bij zijn geliefde vrouw en dicht bij 
zijn kleine roze nageslacht. Om vandaar met een geldzakstok het geld te innen. De kleine roze 
pluche biggetjes hebben by the way natuurlijk wel een kogelvrij vest om, want je weet het maar 
nooit met die suggestie van tegenwoordig! Moeders vindt zo’n vest maar lastig en vervelend. 
Bovendien kan ze wel tegen een stootje.

Dit fabelachtige verhaal biedt een blik op ons kapitalistische systeem met zijn voortdurende 
consumptiedrang. Geld is vaak belangrijker dan etische zaken. Daarnaast houdt het de impact 
van religie en heilige huisjes als de kerststal, een vrolijke spiegel voor. Je zou het werk als kritisch 
kunnen betitelen. Toch wordt er niet verwacht dat het als aanstootgevend wordt ervaren. Eerder 
humoristisch en laagdrempelig. Uiteraard, wie verder kijkt weet beter.
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Overzicht schets van kerststal met schiettent en situering in en op het Schreiershuisje. 



Hoofdact van de kerststal. De voedende zeug (wit polyester) met pluche biggen.



Kassa van de kerststal op het dak met de voeten in het hart van de onderliggende dragende steens metselwand. Witte deel is polyester. 



Schommelende El Director is alternatief als de kassa eventueel niet geplaats mag worden. 



Kassa met maten. Hoogte kassa 2.7 m. 



Vooraanzicht Schreiershuisje met installatie in en op het gebouw.



Dakplan en voorkeurspositie van de Kassa met zijn voeten midden boven de metselwerkwanden van het Schreiershuisje.
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+31 (0)6 284 55 874
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Baljuwplein 54, 3033 XC
Rotterdam

Werkplaats:
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