
 

Ter gelegenheid van de opening van de expositie ‘The Family Room’  
door David Pedraza bij galerie Heden, Den Haag 
 
Laat ik jullie meenemen op atelierbezoek bij David Pedraza. Het is 
vrijdagmiddag 3 januari, 5 uur. Het is donker en koud, misschien 3 graden. 
We zijn op het industrieterrein van Halfweg, een dorpje halverwege 
Haarlem en Amsterdam Sloterdijk, in een leegstaand pand verlaten door 
een groot bouwbedrijf. David is Jacqueline (mijn vrouw) en mij net komen 
ophalen. Wij hebben een winterjas aan, David loopt buiten in een t-shirt. 
We lopen door het verlaten pand, waar David op de eerste etage een atelier 
heeft van ongeveer 4x4 meter. De deur gaat open en de geur van verf en 
terpentine komt ons tegemoet. Het beneemt ons de adem, net als de 10 
schilderijen die aan de muren hangen of tegen de wand staan. Ik heb een 
fles rode wijn en een fles witte wijn meegenomen en een zak chips. Ik 
schenk een glas wijn in voor ons drieën, we gaan zitten op de 2e hands 
banken die in de ruimte staan en we laten alles op ons inwerken.  
 
Wat me meteen opvalt: hier, op deze plek, is geen afleiding beschikbaar. 
Hier kan de kunstenaar tot de essentie komen, tot de kern. En David’s 
essentie voor mij is zijn oorsprong: zijn jeugdjaren, zijn opvoeding, de 
relatie met zijn familie, en dan vooral met zijn vader. Dat is het heel 
persoonlijke verhaal achter deze expositie dat ik met jullie mag delen.  
 
Ik zal het verhaal van deze expositie vertellen aan de hand van 3 aspecten: 
thematiek, schildertechniek en kleurgebruik. Het begint met David’s vader 
Paco, die zo bepalend is gebleken voor David’s meest recente werk. We zijn 
aan het einde van de jaren ‘80, in een verre buitenwijk ten zuiden van 
Madrid. Kleine huisjes waarin grote gezinnen leven. David’s vader en 
moeder hebben drie zoons van wie hij de middelste is. De jongens zijn 
ongeveer 10-14 jaar oud. Tijdens het opgroeien van David’s ouders, was 
Generaal Franco decennia lang aan de macht. Zijn repressieve bewind 
zorgde voor angst en onvrijheid die nog jaren na zijn overlijden in Spanje 
voelbaar bleven. Ook de katholieke kerk was heel dominant, en haar 
moraliteit bepaalde grotendeels hoe je een ‘goede burger’ moest zijn, hoe je 
je moest gedragen.  
 
David’s vader is psycholoog en leraar, maar hij heeft drie zoons die niet 
willen deugen. Niet op school en niet thuis. De jongens Pedraza doen 
sommige klassen wel 3 of 4 keer over. Met andere woorden: David’s vader 
is, zeker in zijn eigen ogen, onmachtig om zijn jongens in het gareel te 
krijgen. En dat doet pijn. Bij hem en bij de jongens, want die krijgen veel 
straf en slaag. Er is een Spaans spreekwoord dat, vertaald, zegt: ‘je leert het 



 

beste als je bloedt’. En dat is precies hoe Paco zijn zoons probeert op te 
voeden. De jongens zijn dus ook heel vaak voor straf binnen in huis, waar de 
plafonds laag zijn en de kleuren bruin, zwart, grijs en wit. Dat is dus ‘the 
family room’, de titel van deze expositie: geen kamer, of huis, van 
geborgenheid en liefde, maar een huis waar je moet blijven als je opnieuw 
gestraft bent terwijl je het liefst buiten wilt spelen.  
 
Eén tragische gebeurtenis in Paco’s jeugd is heel bepalend voor de manier 
waarop hij opgroeit en naar de katholieke kerk als ‘instituut’ kijkt. Samen 
met zijn vader en zijn broertje werkt David’s vader vaak in een werkplaats 
naast het klooster. De werkplaats staat tegen de grote kloostermuur aan. 
Aan de andere kant van die muur is de kloostertuin die voortdurend 
bewaterd wordt. Dat maakt de muur steeds instabieler. Paco’s vader heeft 
al vaak aangegeven dat de muur verstevigd moet worden, maar de Kerk 
luistert niet. Op een dag stort de muur in en de werkplaats wordt bedolven. 
Zowel vader als broertje overlijden. Paco, die op dat moment 16 jaar is, is, 
miraculeus, fysiek ongedeerd. Maar emotioneel natuurlijk voor het leven 
getekend. Hoe kun je de Kerk nog vertrouwen na zo’n gebeurtenis? En wie 
is die God die hem dit aandoet, die hem zowel zijn vader als broer 
ontneemt? Pijn en verdriet zijn groot, onmacht ook. De haat tegen de Kerk 
is enorm. Paco groeit vanaf dat moment op zonder vader.  
 
David is zijn eigen levensverhaal, waarin deze gebeurtenissen natuurlijk 
een grote rol spelen, het afgelopen jaar gaan opschrijven. De reflectie op 
zijn leven tijdens zijn jeugd in Madrid, zijn afkomst en zijn opvoeding zien 
we terug in het werk dat vandaag geëxposeerd wordt. Dit is het meest 
persoonlijke werk dat ik in de 7 jaar dat ik David ken, heb gezien. Dat komt, 
zoals gezegd, heel duidelijk tot uitdrukking in de thema’s en de kleuren van 
de werken.  
 
Maar ook de schildertechniek weerspiegelt een belangrijke ontwikkeling 
richting de kern. Eerder werk van David was, zo zou je kunnen zeggen, 
technisch perfect. Hij was in control: kleine penselen en paletmes boden die 
zekerheid. Dikke verf, kleurrijk wel, maar als onderwerp steeds personages 
buiten de intieme kring van het gezin. Neefjes die de 1e communie doen, 
schoolmeisjes in feestjurken voor het heilig vormsel, collega’s van zijn 
vader, een buurvrouw. In zijn meeste recente werken, de huidige 
tentoonstelling, zien we dat David deze controle probeert af te schudden. 
Hij wil vrijer zijn, niet perfectionistisch. Dat zien we terug in de lossere 
verfopzet, die met royalere gebaren en brede kwasten is opgebracht. De 
personages zijn vooral de gezinsleden: vader, moeder, broertjes. De 
worsteling van David’s vader met zijn zonen en vice versa, maar ook de 



 

strijd tussen de jongens onderling zien we duidelijk terugkomen. De 
gezinsrelaties staat centraal, de essentie is overgebleven. Van technische 
perfectie naar de emotionele kern.  
 
Welke inspiratie zal David in de toekomst opdoen bij het verder schrijven 
aan zijn levensverhaal? Ik ben heel benieuwd hoe hij zich verder gaat 
ontwikkelen, ook nu hij zelf vader is van een zoon van 10. Hij vertelde me in 
zijn atelier dat hij het gedrag van zijn eigen vader inmiddels met meer 
mildheid, en vanuit dit andere perspectief (zijn eigen vaderschap) kan 
bekijken.  
 
Dat alles zal de toekomst uitwijzen, voor nu: geniet van deze prachtige 
tentoonstelling! 
 
Hans Bongartz 
Den Haag, 13 januari 2017 


