
Lieve Suchan, beste aanwezigen,

Ik heb Suchan 15 jaar geleden leren kennen in het kader van de 
tentoonstelling EXCHANGE/MOSKOU; 15 Nederlandse en 15 
Russische kunstenaars die site-specific werken maakten in de 
publieke ruimte van Moskou. Suzanne Oxenaar, met wie ik de 
tentoonstelling samen organiseerde had steeds gezegd dat ze 
het werk van Suchan erbij vond passen. We namen de trein naar
Maasricht en kwamen in een huis vol energie, ideeen en jonge 
kinderen terecht. Ik was meteen verkocht en overtuigt dat ze 
mee moest doen. Er was alleen een probleem. We vroegen aan 
alle kunstenaars of ze een maand in Moskou wilden blijven en 
terplekke hun plannen te realiseren. Suchan was precies in 
diezelfde periode bezig met een groot project. Een 
tentoonstelling waarbij ze langs de hele grens van Nederland en 
Belgie kunstenaars uitnodigde om iets specifieks te doen. Een 
dag later belde ze me op, dat ze wel een oplossing had. Of we 
niet een van die grensposten in z’n geheel naar Moskou konden 
transporteren. De grenzen van Europa waren steeds meer aan 
het oplossen en ook de klassieke tegenstelling tussen oost en 
west leek niet meer relevant, terwijl tegelijkertijd in de voormalige
Sovjet Unie juist nieuwe staten ontstonden. 
Niet ver hier vandaan, in de buurt van Winterswijk was de 
grenspost tussen Kotten en Oeding. Deze werd geheel 
gedemonteerd in losse onderdelen. Jaap de Graaf zou in 
Moskou helpen bij het weer in elkaar zetten. Het budget van de 
tentoonstelling was niet groot, dus zochten we naar een 
alternatieve oplossing. Na wat bellen vonden we een transport 
bedrijf die wel, in ruil voor een foto van z’n truc op het rode plein, 
de grenspost wilde vervoeren. We maakten van te voren een 
paar overtuigend lijkende douane formulieren, met stempels in 
inkt gedoopte oude sloten.



Niet veel later vertrokken we. Nadat we een week in Moskou 
waren kreeg ik een telefoontje dat de grenspost in Moskou was 
gearriveerd. Samen met Olga Lapuchova, de Russische curator 
van EXCHANGE/ MOSKOU, probeerden we de grenspost door 
de Russische douane te krijgen. In die dag leerde ik meer van 
Rusland kennen dan ooit ervoor had gedaan. Toen ik ’s avonds 
thuis kwam heb ik m’n ervaringen meteen opgeschreven om ze 
ooit eens terug te kunnen geven aan Suchan. Deze opening leek
me het juiste moment. Als een propje papier, dat in het hart van 
onze stofbal zit. Daar zijn inmiddels vele lagen overheen gegaan,
van de tentoonstelling in Antwerpen, de honingklok tot de 
nomadische bibliotheek en stofbal in de Culturele Ambassade 
van het Lloyd. 

(begin dagboek aantekening 25-8-93)

Ochtend’s gaat de telefoon en blijkt de grenspost van Suchan in 
Moskou  aangekomen te zijn. Samen met Olga Lapuchova rijd ik 
met een taxi naar een groot  hotel naast het nieuwe bysnes 
centre van Moskou. Daar wachten we onder de grote  
houtsnijklok in het piramide-vormig glazen atrium op de chauffeur
van de firma Mooy. Adrian blijkt een Engelsman die samen met 
z’n Poolse vrouw Anna op Rusland rijdt. Onze grenspost is 
samen met tienduizend diepvrieskippen en kalkoenen hierheen 
vervoerd. De vraag is waar en wanneer er gelost kan worden en 
hoe de douane papieren zullen worden afgehandeld. Tot tien uur
is er nog steeds niemand op het kantoor van de kippenboer. We 
drinken koffie voor harde dollars en bij het betalen begint de ober
natuurlijk weer te zeiken over een ballpoint aantekening of de 
datum van uitgifte op het biljet. 
De vrachtwagenchauffeur wordt gebeld en het blijkt dat we met 
de hele lading bij de douane ten noorden van Moskou moeten 
zijn. We bereiden ons voor op een lange dag. 



Buiten bij de truc aangekomen staan twee mannen van het 
kippenbedrijf, waarop we van plan veranderen. Samen met Olga 
en de twee mannen stappen we in een personen auto  -een 
Volvo – en rijden we langs de rivier. Het gesprek gaat in het 
Russisch maar de sfeer is geladen. De mannen willen de kippen 
en kalkoenen zo snel mogelijk lossen ook al staat ons 
grenshuisje ervoor. Na een dik halfuur rijden komen we aan bij 
het kantoor van de firma en stapt de man in het pak uit en neemt 
afscheid van ons. De situatie heeft zich nu wat veranderd, we 
zijn overgelaten aan de chauffeur van de Volvo. Ik begrijp dat 
we, om te beginnen een aantal instantie’s afmoeten gaan, en de 
auto rijdt de heuvel weer af  richting de Moskouse-ring. Het 
verkeer is druk en Olga begint te jammeren dat dit grenshuisje 
ons weer een hele dag gaat kosten. Ik kijk op de klok en vind het 
nog te vroeg om te wanhopen en laat me rustig meevoeren op 
de Russische logica en de stand der dingen. Ik zie deze autorit 
ook als een verijdelde taxi excursie waarbij ik de topografie van 
Moskou weer wat beter kan leren kennen. Na een lange tijd te 
hebben gereden, stoppen we in een buitenwijk bij een wit 
betegeld gebouw wat door Olga als een soort van postkantoor 
wordt bestempeld, er moet inderdaad een stempel worden 
gehaald. De chauffeur verdwijnt het gebouw in en ik ga er vanuit 
dat dit in het ergste geval uren gaat duren. Tijdens het wachten 
verteld Olga dat de chauffeur een handige jongen blijkt hij is zelfs
de directeur van het bedrijf. De vijandige sfeer aan het begin – 
Olga leek wel een viswijf – is omgeslagen in een vraag en 
antwoord spelletje. De man blijkt psychologie en handel in 
Stockholm te hebben gestudeerd, en daarvoor enkele jaren in de
politieke gevangenis van Moskou te hebben doorgebracht. Hij 
behoort tot het nieuwe soort rijken in Rusland, die op het eerste 
gezicht onzichtbaar lijken en voor ons moeilijk plaatsbaar. Na 
korte tijd stapt hij het gebouw weer uit, en gaan we door met de 
volgende procedurele stap. Gefascineerd laat ik mij op de 



achterbank weer richting het centrum rijden. Ondertussen 
hebben hij en Olga hun vraag en antwoord spelletje hervat. Aan 
het kraaien van Olga’s stem kan ik horen dat ze reclame over de 
tentoonstelling aan het maken is. Ook ik wordt in het gesprek 
betrokken en ik voel wederzijds respect. Maar we zijn ook voor 
een groot deel van hem afhankelijk bij de douane afhandeling 
omdat ons grenshuisje met zijn kippen zitten opgescheept.

De tweede stap in dit ganzenbord is een kantoor van de invoer 
belasting pal naast de Amerikaanse ambassade. Onze chauffeur
heeft de route duidelijk al eerder bewandeld want resoluut stapt 
hij een voor mij willekeurige deur binnen. We komen uit in een 
trappenhuis waar nog niet zolang geleden een facelift is 
begonnen waarbij grote platen natuursteen over de uitgeleefde 
muren en traptreden zijn geplakt. Met grote  voortvarendheid rent
onze chauffeur een gangetje in met daarachter weer 
verschillende deuren. Buiten staan enkele mannen ongeduldig 
met formulieren te wapperen. Binnen enkele seconden is onze 
man weer buiten en snelt nu de trap omhoog. Enigszins 
verbaasd over deze  ‘Alice in Kabakovland’ -achtige wereld 
volgen Olga en ik hem naar boven. De face lift van het gebouw is
hier opgehouden en de vertrouwde dikke lagen groene verf met 
uitgesleten traptreden komen weer volle glorie tevoorschijn. 
Onze chauffeur lijkt opgelost. De kantine is gesloten of allen voor
personeel bestemd, ondanks dat het pauze is, zit er niemand. 
Plotseling is onze chauffeur er weer, nu met dollars in z’n hand, 
om gelijk weer te verdwijnen achter een deurtje; er is iets 
betaald. Een laatste handeling voor sluitingstijd en we kunnen 
weer verder.

Langzaam schuift het autoverkeer over de ring de stad uit. Een 
eindeloze rechte weg gaat loopt vanuit het hart van Moskou naar
buiten. De negentiende-eeuwse gevels worden her en der 



weggedrukt door gigantische steenkolossen, rijk bewerkt met 
decoratie’s die doen denken aan het Romeinse rijk en 
tekeningen van Piranesi. Op de horizon ligt een glinsterend 
puntje, het monument voor de ruimtevaart. Het bevindt zich op 
deze as terwijl wij langzaam uit het centrum geslingerd worden. 
Soms in duizelingwekkende snelheden vervallend, kuilen 
vermijdend of puffend tot stilstand komen in een 
verkeersophoping. Het wordt duidelijk dat we de stad nu echt  
aan het verlaten zijn en Olga zegt dat ik goed op moet letten, 
omdat we hier waarschijnlijk nog vaker langs  zullen komen. 
Onze chauffeur is een hele man in z’n Volvo, dat vast en 
hommage is aan z’n Zweedse studie tijd, maar hij haalt ook af en
toe rare fratsen uit. Gelukkig is Volvo ook een veilig merk. Een 
vrachtwagen veranderd plotseling van rijstrook en uit alle macht 
moeten we remmen om het kolos niet te raken. “Wat een 
klootzak” roep ik uit, en mijn ogen schieten naar de 
nummerplaat. Een Nederlander! Het is onze vrachtwagen met 
kippen en grenspost! De stuurloze uren in de Moskouse 
bureaucratie maken van het voorval een happy reunion. Onze 
volvo rijdt weer verder, slaafs bordjes van de Gamma volgend. 
Aan het eind van een kapot gereden weg, waar wij slalom rijden 
om kuilen te vermijden, staat weer een betegeld bouwwerk dat ik
steeds duidelijker begin te herkennen als een overheidsgebouw 
(hoewel vroeger was alles hier van de overheid). 
Weer een lange gang met deuren, en we lopen achter de 
chauffeur annex kippenboer aan . Na een secretaresse 
gepasseerd te hebben komen we bij twee vlotte douane 
beambtes; pak met overhemd, das een beetje los en de mouwen
opgestroopt, terwijl ze trots met de computer zitten te pielen. Het 
anti stof scherm voor de monitors is geen luxe maar de lucht 
staat blauw van de Malboro’s die de heren al aan hun 
toetsenbord tippend, naar binnen zuigen en achteloos terzijde 
leggen. De chauffeur annex kippenboer blijkt ook hier een goede 



bekende en in een adem introduceert hij ons bij de twee. Het 
Contemporary Art Centre heeft nog nooit eerder op deze manier 
met de douane te maken gehad en de door mij, in Nederland 
gemaakte papieren met allerhande stempels (van oa oude 
sloten) komen op tafel. Ondanks dat het Contemporary Art 
Centre niet ingeschreven staat lijkt er wel wat geregeld te kunnen
worden. Olga en ik volgen de jongste van de twee mannen naar 
een ander kamertje. Z’n grijns verraadt dat hij het allemaal wel 
grappig vindt, alleen beslissen durft hij niet in z’n eentje. Het 
benodigde telefoontje stokt bij de te verwachtten muur van 
bureaucratie. Dat betekent dat we terug moeten komen met 
allerlei mogelijke officiele papieren waaruit blijkt dat het 
Contemporary Art Centre bestaat en ingeschreven staat bij de 
Russische kamer van koophandel. Olga schat de situtatie 
somber in. Zij weet hoe de administratie hier bewaard wordt en 
dat de officiele directeur op vakantie is – althans al weken  
onbereikbaar op z’n datsja. In het vertrek van de secretaresse 
bellen we met Suzanne om de stand van zaken door de te 
geven, we zijn nog lang niet thuis is de boodschap. Aan de 
wanden hangen posters van Nuts-repen en nieuwe modellen 
telefoontoestellen. We nemen afscheid van onze kippenboer die 
wat heen en weer loopt. Hij biedt ons aan even te wachten in z’n 
winkel hier om de hoek en om dan later met hem mee te rijden. 
Dat klinkt al een stuk beter, want je weet nooit welke 
mogelijkheden er zich nog zullen voordoen. Een beetje flauw van
de honger slenteren we op zoek naar de winkel. De Gamma blijkt
hier een groothandel in allerlei producten en stomverbaasd zie ik 
het bijna volledige assortiment van een Nederlandse supermarkt 
voor pittige prijzen in dollars om mij heen. Alles is hier 
verkrijgbaar, alleen per tien stuks en peperduur. De verleiding is 
groot om flessen Spa blauw of schuursponsjes te kopen maar de
hoeveelheden en het nog te verwachtten parcours doen me 
hiervan afzien.



Landerig en hongerig hangen we wat rond op het terreintje van 
het douane kantoor, leunen tegen een slagboom totdat onze 
handelaar klaar is en we waarschijnlijk terug rijden naar Moskou. 
Eindelijk is het zover en  gaan we weer slalom over het weggetje.
Olga schetst de mogelijkheden; 
1. we gaan terug naar Moskou, flansen wat documenten in 
elkaar en gaan de volgende dag terug en regelen terplekke 
vervoer om het huisje terug naar Moskou transporteren. Een 
bijkomend  probleem is, als de kippen uitgeladen worden, moet 
ons huisje - zolang het niet ingeklaard is - bij de douane blijven 
wachten a raison van $ 100 per dag. 
Mogelijkheid nummer 2 ben ik vergeten, maar het is net als met 
kaarten, een combinatie van verschillende soorten en getallen 
waarmee talloze mogelijkheden zijn. 
Mogelijkheid nummer 3 is de Russische variant van, we zullen 
wel zien waar we straks terecht komen. Zeker zolang de 
kippenboer blijft chaufferen is er van alles mogelijk. En 
inderdaad, de auto slaat niet linksaf naar Moskou, maar we rijden
naar de plek waar de kippen uitgeladen worden. We hoeven niet 
ver, want in een typische jaren vijftig buurt met huizen uit de 
Stalin-tijd, staat de oplegger van de vrachtwagen met de 
achterdeuren wijd open. M’n bloed begint weer wat sneller te 
stromen en ook de honger ben ik vergeten want ik zie de eerste 
glimpen van de grenspost. Twintig graden onder nul is de 
temperatuur van het grijze metaal, maar de rood witte slagboom 
is toch hartverwarmend Nederlands. Een bonte combinatie van 
kinderen, mannen en oude van dagen is bezig de dozen met kip 
uit te laden. Ze verdwijnen achter een vage deur, wat hier net zo 
goed een fietsenkelder als een supermarkt kan zijn. Westerling 
als ik nu extra ben, haal ik m’n camera tevoorschijn en begin het 
tafereel te fotograferen. Dit is een goede manier om de structuur 
en de hierarchie in deze kluit mensen te ontdekken. Een zekere 
voorman of douane ambtenaar wordt samen met de kippenbaas 



en het douanebord door mij op de foto gezet, hopend hiermee 
hun ijdelheid te strelen en ze wat milder te stemmen met de 
omgang van formaliteiten. Onze kippenboer doet het nog anders,
die deelt zo links en rechts een doosje uit. Olga komt met het 
goede nieuws dat onze grenspost pas vanaf vrijdag stageld bij 
de douane hoeft te betalen. Na een halfuurtje dit spektakel te 
hebben aanschouwd stappen we weer in de Volvo en en zetten 
de douane voorman weer af op het  douane kantoor. We rijden 
terug naar Moskou en ik zit op de achterbank naar buiten te 
staren, ondertussen luisterend naar het zo te horen geanimeerde
gesprek tussen Olga en de kippenboer. In het centrum van 
Moskou worden we afgezet in de buurt van een metro station. 
We nemen hartelijk afscheid. Je leert elkaar wel kennen na een 
dagtochtje langs de Russische bureaucratie. In principe had de 
kippenboer ons minder nodig dan wij hem, maar in plaats van 
ons als een lastig blok aan z’n been te zien, heeft hij de moeite 
gedaan ons te leren kennen. Het grappige aan dit soort nieuwe 
zakenlui is, dat ze iets ongrijpbaars hebben. In een land waar 
winst maken en ondernemerschap heel lang een besmet begrip 
was. Daarom staan ze veel opener tegenover iets ongrijpbaars 
als kunst waarvan ze de commerciele waarde niet gelijk zien, 
maar waarbij het nieuwe en de mentaliteit en de problemen soms
op elkaar lijken. (einde fragment)

De grenspost werd uiteindelijk geplaatst in het park bij het Dom 
Choedozniki – huis van de kunst, naast de beelden van de oude 
sovjettirannen zoals Stalin en Djerzinski, die daar tijdelijk 
geparkeerd waren. De opening werd verricht door de 
Nederlandse ambassadeur de heer Vos van Steenwijk die 
plechtig uitriep:
’Hierbij is de grens tussen Nederland en Rusland geopend”!



Vincent de Boer
Diepenheim 7 juli 2007


