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Vrijwilllige Hulpverlening aan (ex-)Gedetineerden, Leeuwarden
When the eagle learns to fly, Den Haag
Young in Prison (YiP), Amsterdam

Zorgconcept, Monnickendam
Stichting Duurzame Bewustwording, Eindhoven
Stichting Re-Boost, Amsterdam

Een kunstwerk, 
tekening, songtekst 
of gedicht gemaakt?

Stuur het op naar 
Bonjo. Een grote kans 
dat het in de krant komt.

Postbus 10109, 
1001 EC Amsterdam

088 1260600

FRAUDEZAKEN
WITWASSEN
VERMOGENSDELICTEN
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Kunstenares Airco Caravan heeft wat met ongebruikelijke moordwapens 

MET DE VERFKWAST OVER LINNEN 
GEÏNSPIREERD DOOR GIFMOORDEN 
Van de redactie 

Amsterdam - ‘Gifmoorden’ is een 
serie installaties met ‘mis-en-place’ 
gifrecepten: een fles Beerenburg, 
Rua Vieja, haargroeimiddel, 
koelvloeistof, een pot pindakaas 
van Calvé en hagelslag van De 
Ruijter. Ernaast het potje gif of 
zware slaappillen. Ze kocht zelf 
de spullen waarmee de moorden 
zijn gepleegd. ‘Dat kun je allemaal 
online kopen. Sommige moesten 
met Bitcoins worden afgerekend en 
dat voelde wel een beetje schim-
mig. De man die Natruimazide 
in de boterham pindakaas met 
hagelslag verwerkte was chemicus. 
De vrouw die de koelvloeistof in 
een toetje voor haar man deed, 
had hetzelfde tien jaar eerder bij 
haar vorige man gedaan. Toen haar 
nieuwe man na vergelijkbare ziek-
teverschijnselen stierf, kreeg de 
politie argwaan en is ze opgepakt.’ 

Geen vingertje opsteken
Airco Caravan is een activistische  
kunstenaar. ‘Kunst kan troost geven, 
hoop geven, inspireren, maar ook iets 
in beweging zetten. Voor mij moet  
het meer zijn dan een leuk landschapje. 
Kunst kan een verschil maken. Ik steek 
geen vingertje op, maar wil wel 
mensen aan ’t denken zetten. De maat-
schappij zit raar in elkaar. Activistische 
kunst is in Nederland niet zo geaccep-
teerd, maar ik doe wat ik voel dat 
gedaan moet worden. Zo gauw dingen 
van mij commercieel worden, ga ik de 
andere kant op.’

‘Het gebeurt bij mij allemaal in mijn 
hoofd. Al denkende en doende loop ik 
soms tegen iets aan. Zo kwam ik via 
het fotograferen van moordplekken bij 
de moordwapens terecht en daar ging 

Berenburg
In 2013 werd Nasr R. tot achttien jaar cel veroordeeld voor  
het vermoorden van zijn echtgenote. Hij deed natriumazide in 
haar borrel. Ze werd onwel, werd met spoed naar het Radboud-
ziekenhuis in Nijmegen vervoerd, maar dat mocht niet baten. 
(Olie op linnen, 30 x 35 centimeter, 2018)

Slaapillen 
De gifmengster van Tongeren, Marie-Josëe (47) werd in 2012 
tot 30 jaar cel veroordeeld voor twee pogingen tot moord en 
moord op haar man met telkens hogere doses slaappilllen. 
(Olie op linnen 30 x 35 centimeter, 2018)

Airco Caravan exposeert in solo- en 
groepstentoonstellingen 

Ruavieja
De 55-jarige Galina uit Kattendijke (Zeeland) vergiftigde op  
9 maart 2009 haar 60-jarige man Ad van den Dool. Ze deed haar-
groeimiddel in zijn Spaanse kruidenlikeurtje Ruavieja. De dokter 
dacht eerst aan een hartaanval, maar al snel werd duidelijk dat er 
meer aan de hand was. Galina werd tot zeven jaar cel veroordeeld. 
(Olie op linnen 30 x 35 centimeter, 2018)

Toxic Fix 
Lynn Turner uit Cobb Country, Georgia U.S.A. heeft twee echt-
genoten vermoord met het geurloze en zoete ethyleen glycol, dat 
in antivries zit. In 1995 stierf haar man, politieagent Glenn Turner 
aan griepverschijnselen. In 2001 stierft haar nieuwe man Randy 
Thompson onder vergelijkbare, verdachte omstandigheden. 
Ze werd tot levenslang veroordeeld. Lynn Turner pleegde op 
30 augustus 2010 zelfmoord in haar cel. 
(Olie op linnen 30 x 35 centimeter, 2018)

De Ruijter 
In 2003 vermoordde chemicus Bart S. (27) uit Heerlen zijn vrien-
din (30) door matriumazide en theobromine op haar boterham 
pindakaas met hagelslag te doen. Ze werd onwel op haar werk in 
Sittard en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Na zeven 
weken gaf Basrt S. zich aan. Hij tot 7 jaar cel en tbs veroordeeld. 
(Olie op linnen, 30 x 35 centimeter, 20180)

Airco Caravan woont en werkt in Amsterdam en New York

Airco Caravan  
is activistische 
kunstenaar

Airco Caravan wordt geregeld gevraagd 
waarom ze altijd ‘in het rood’ gaat.
Antwoord: ‘Het was het eerste magenta (is een kleur die omschreven 
wordt als paarsachtig rood, roodachtig paars of mauve-achtig karmo-
zijn.), inmiddels al tien jaar. Er langzamerhand werd mijn garderobe 
ermee besmet. Tot en met de sokken en ondergoed aan toe. 
Extra reden: er zijn al zoveel mensen zwart, grijs of donderblauw, dan 
kan het straatbeeld best een kleurtje gebruiken. Bovendien: gemakke-
lijk te herkennen en op foto’s snel terug te vinden. 

ik op door. Er is bij mij niet één werk 
dat het verschil heeft gemaakt, maar er 
zit wel een duidelijke lijn in mijn 
werk. Het medium is niet leidend, ik 
schilder niet alleen, ik maak ook 
kleden en beelden. Vreemd genoeg 
vind ik het schilderen steeds moeilijker 
worden.’ Om rond te komen is Airco 
daarnaast ook freelance grafisch vorm-
gever en art director. ‘Het is ongeveer 
fifty-fifty. Op het eind van het jaar 
blijkt het telkens weer min of meer in 
balans te zijn.’

Informatie Airco Caravan, 
mail@aircocaravan.com 
06 - 282 252 27

Josilda da Conceiçã0, 
josilda@daconceicao.nl
06 - 441 844 09




