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In het Cobra Museum in Amstelveen
is nog tot 27 september 2015 een
uitgebreide expositie van het werk
van de oostenrijkse kunstenaar Arnulf
Rainer te zien. Deze in 1929 in Wenen
geboren schilder staat erg in de
belangstelling tegenwoordig. Z’n werk
is al tijden in de collecties van o.a. De
Pont (Tilburg) en het Van Abbe museum
(Eindhoven) te vinden maar nu
verschenen er overal opeens artikelen
in kranten als Trouw , Financieel
Dagblad en de Volkskrant en aandacht
in andere media zoals Kunstbus en
RTVNH. En dan bleken Elganan en
ik in de kast ook nog eens de oude
monografie/catalogus ‘Arnulf Rainer
- Bilder 1983-1985’ te hebben staan.
Tijd dus om onder een Hollandse lucht
naar Amstelveen te rijden en de expo te
bewonderen.
De door Rudi Fuchs en Maarten Bertheux
samengestelde expositie beslaat de hele
bovenverdieping van het Cobra museum
en is een tentoonstelling-achtige
tentoonstelling: op neutraal gekleurde
(witte) wanden hangen op ooghoogte
(zodat je ze goed kunt zien) schilderijen
die mooi zijn uitgelicht, zonder allemaal
belemmerende hekjes of rare rode
touwen of zo ervoor. En ook zonder de
rare slagschaduwen en het vreemde
hoofdpijnlicht van een bepaald niet nader
te noemen museum naast het Binnenhof.
Het accent van de tentoonstelling

ligt op de werken van de exposant, en niet zoals in
sommige andere tentoonstellingen op de ‘installatie’ van de
tentoonstellingsmaker waarbij de geëxposeerde kunstwerken
worden gereduceerd tot ‘props’ en decorstukken.
In het werk van de heer Rainer wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van druipende verf. Nat in nat. Zelf vindt ik het een
intrigerend fenomeen dat deze manier van werken, waar ik erg
van houd, een hoeveelheid details en diepte oplevert die haast
onvoorstelbaar is. Vanaf een afstand is er een beeld zichtbaar.
Soms expressief/explosief en soms wat ingetogener en vlakker,
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maar als je dichter bij komt
ontdek je steeds weer nieuwe
details en contrasten. Als je
vlak bij het werk staat is het
‘grote idee’ al lang uit het zicht
verdwenen maar het blijft een
fascinerend beeld opleveren.
Bij veel van de werken is de
kunstenaar uitgegaan van
een achterliggende foto,
waaroverheen met brede
streken en grote bewegingen
lagen verf zijn geschilderd.
Bij sommige werken zijn de
strepen, lijnen en vlakken
beperkt gebleven tot een
‘ingrijpen’ in de bestaande foto,
waarbij het oorspronkelijke
beeld herkenbaar en
overheersend blijft. Bij andere werken is het over-schilderen
dusdanig voortvarend aangepakt dat de onderliggende basis
nagenoeg of totaal verdwenen is.

emotie van het werk wordt aangetast. De enkele
millimeters dikke baklijsten zijn dan ook heel
wat anders dan de afgrijselijke echt-massiefbrabants-eikenhouten-keukenkastjes lijsten die
in een niet met name genoemd museum op de
Hoge Veluwe om nagenoeg alle Van Gogh’s heen
zijn gemaakt.
Dat de ‘kruisbeelden’ waar druppels verf
afdruipen iets te maken hebben met
bijvoorbeeld een crucifix (lijden, geloof?), tranen
(verdriet, verlies?) en dus ‘het leven zelf’ is voor
de hand liggend. Ook in de keuze van de foto’s

De werken die ‘op een afstand’ een herkenbaar beeld hebben,
zijn het meest toegankelijk. Zo hangen er verspreid door de

ruimte diverse grote ‘kruisbeelden’. Bij deze werken heeft
Rainer een paar opgespannen doeken aan elkaar gemaakt
zodat er ondergronden ontstaan die allemaal een zekere
overeenkomst met een kruis hebben, maar toch weer
allemaal verschillend zijn. Deze ‘kruisbeelden’ zijn, zoals
ook de meeste andere ‘gewoon’ rechthoekige werken,
omkaderd door een metaalkleurig hoekprofiel dat een
soort uniforme baklijst vormt. Bij een aantal werken zijn
de profielen aangebracht voordat er geschilderd werd, en
zijn de verfdruipsels dus ook op het metaal te zien. Deze
bescheiden metalen omlijsting zorgt er voor dat er een
samenhang in de tentoonstelling ontstaat zonder dat de

die overschilderd zijn, kun je vrij eenvoudig thema’s herkennen. Er zijn foto’s van ‘mooie dames’ (hou
ik zelf ook wel van) antieke kunstvoorwerpen (met hun eigen kunsthistorische thema’s) Japanse
tekeningen (waar ook Vincent erg van hield) en andere afdrukken van plaatjes waarbij Arnulf een
bepaalde uitsnede heeft gekozen, deze heeft gemanipuleerd (contrast/kleur aangepast) op een
bepaald formaat afgedrukt en vervolgens overschilderd.
De werken hebben eigenlijk allemaal als titel ‘zonder titel’. Dat maakt het voor de beschouwer, in de
minder voor de hand liggende gevallen, niet makkelijk om te bepalen wat de boodschap zou kunnen
zijn. Ik neem tenminste aan dat er een ‘boodschap’ is, anders is het geen kunst maar zijn het gewoon
‘een paar verfstreken over een foto’. En verdomd, als je bij het eerste werk waarvan je dacht: ‘Waar
gaat dit in hemelsnaam over?’ opeens denkt ‘Verrek, misschien is het wel...’ , dan blijkt dat eenzelfde
soort ontdekking in ander werk ook terug te vinden is. Maar wat het precies is, kan ik niet onder
woorden brengen. Dat zul je zelf moeten gaan ontdekken.
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Persoonlijk denk ik wel dat de heer Rainer bij zijn overschilderingen met het achterliggende beeld in dialoog
gaat. Zodat ik mij kan afvragen: ‘Wat wil hij zeggen?’. Maar
wil hij er dan ook iets ‘specifieks’ mee zeggen? Of is het
meer een soort ondefinieerbare emotie. Een gevoel.
Het maken van een kunstwerk is volgens mij trouwens
altijd een soort dialoog. Ik meen dat het Karel Appel was,
die uitlegde dat hij begon met een wit doek. En daar zet je
met een bepaalde kleur, een bepaalde streep op. Dat is de
belangrijkste streep van het werk. Want als die streep er
staat, dan volgt daaruit dat er op een andere plek dus ook
een klodder, vlek of veeg moet komen. En misschien is die
eerste streep in het uiteindelijke werk niet meer zichtbaar,
maar het was wel de belangrijkste streep van het werk,
want daar is alles uit voortgekomen.
Zo werkt het met de ‘Übermahlungen’ van Arnulf Rainer
vast ook. Hij gaat uit van een ondergrond en daar voegt
hij iets aan toe, zodat er iets nieuws ontstaat. En als dat
nieuwe dan een interessant resultaat oplevert, dan is het
kunst.
De maker van de tentoonstelling, Rudi Fuchs, heeft
al een lange historie met de kunstenaar. Hij heeft al
diverse tentoonstellingen van Rainers werk gemaakt, o.a.
inmiddels 35 jaar geleden toen hij directeur was van het
Van Abbe museum in Eindhoven (in de tijd dat ik een
tijdje vlakbij -haast aan de overkant- aan de Academie
voor Industriële Vormgeving Eindhoven heb gestudeerd).
Dat langdurige contact resulteert in een uitgebreid inzicht
en overzicht van het werk. Dit inzicht in het werk is denk
ik de basis voor de inrichting van de tentoonstelling
geweest. De werken hangen namelijk niet ‘chronologisch’
op volgorde, maar zijn zo te zien gegroepeerd volgens
bepaalde thema’s, kleuren, formaten e.d. Waarbij er, zoals
in een muziek-compositie, geprobeerd is om een ritme
aan te brengen. Want in een liedje komt na een couplet
meestal een refrein. Of bij een opera; bij het einde van
een finale ontploft er vuurwerk of wordt er een kanon
afgeschoten. En zo kun je een tentoonstelling dus ook
inrichten. Als dat lukt zonder dat de inrichting belangrijker
wordt dan de het tentoongestelde, dan is dat een kanppe
prestatie. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Afijn. Nog tot 27 september te zien in het Cobra Museum,
Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen (parkeergarage
Stadsplein - Cobra). www.cobra-museum.nl
Rob Schultheiss
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Kunstenaars geïnspireerd door Vincent van Gogh
Op 29 juli 2015 was het 125 jaar geleden dat Vincent Van Gogh
overleed. Overal in het land wordt hier aandacht aan besteed.
Wij kregen de kans om een tentoonstelling rond dit thema te
organsieren in het Spant! te Bussum. Bussum heeft een bijzonMaja Boot

dere link met Van Gogh. Van ca 1891 tot 1903 woonde Johanna
(Jo) Gesina van Gogh - Bonger, sinds 1891 weduwe van Theo
van Gogh, broer van Vincent, in Villa ‘Helma’ aan de Koningslaan

delijk van deze tijd zijn, maar tegelijk ook tijdloos.

derijen van Vincent van Gogh. Jo organiseerde exposities en
verkocht werk van Vincent.
Reden genoeg voor PubArt om contact op te nemen met het
Spant! voor deze bijzondere expositie. Tentoonstellingmaker
Elganan jelsma nodigde vijf kunstenaars uit, die werk hebben
gemaakt, geïnspireerd door van Gogh.

Nog t/m 28 augustus te zien in:
Spant! te Bussum.
Open voor bezoek van 10-14 uur.
Spant!, Dr.Kuyoerlaan 3,
1402 SB Bussum
www.spant.org
www.pubart.nl.

Elganan Jelsma bestudeerde de werken van Van Gogh en
schilderde die in zwart/wit op karton, gecombineerd met
getekende portretten van Vincent.

Desire Haverkamp

Desiré Haverkamp maakt tekeningen op locatie die dui-

4 te Bussum. In die tijd hing en stond de villa vol met schil-

Tentoonstelling ‘Ode
aan Vincent van Gogh’
Nog t/m 28 augustus 2015 is de expositie Ode aan Vincent van
Gogh te zien in het Spant! te Bussum. Een zeer diverse tentoonElganan Jelsma

stelling van 5 hedendaagse kunstenaars die geïnspireerd zijn
door het leven en werk van Vincent Van Gogh (1853 -1890).
Maja Boot raakte geïnspireerd door de prachtige bloesems in
Van Gogh’s werk en de bijzondere landschappen. Zij maakte
een groot drieluik en een zeegezicht.
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In de zaal ‘podium voor kunst’ komen de kunstwerken
prachtig tot hun recht. Een enorme diversiteit, die voor
velen weer een inspiratiebron kan zijn, zoals Vincent Van

Narouz Moltzer verbleef een maand ‘artist in residence’ in
Zundert en raakte doordrenkt van het Vincent Van Goghvirus. Narouz schilderde en tekende vele Vincent portretten en maakte zich Vincent ‘eigen’.
Rob Schultheiss dook in de brieven van Vincent van Gogh
en haalde daar prachtige citaten uit. Zoals: ‘Indien ik nu
niet deug, deug ik later ook niet, maar indien later dan
ook nu’. Ook schilderde Rob diverse portretten van Van

Rob Schultheiss

Gogh.
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Narouz Moltzer

Narouz Moltzer

Rob Schultheiss

Narouz Moltzer

Gogh voor deze kunstenaars was!
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deVerdieping cultuur & media

DINSDAG 4 AUGUSTUS 2015

Trouw

Het Meertens Instituut in Amsterdam doet onderzoek naar
diverse onderwerpen op het gebied van taal en cultuur. Naar
aanleiding van het onderzoek naar Nederlandsheid is nu ook

Onvermijdelijke koeien

een tentoonstelling samengesteld. Waar staat Nederland om bekend? Natuurlijk de klompen, molens en tulpen, maar ook ons
Koningshuis en het bijzondere landschap. Wat zijn de typisch

In de gangen van het
Meertens Instituut hangt
kunst die past bij het
jongste onderzoek. Deze
zomer staat de vraag
centraal: wat is nou
typisch Nederlands?

Nederlandse verschijnselen die het alledaagse leven in onze
samenleving vormgeven?

NEDERLANDSHEID

ls Nederlanders een mooi
stuk natuur in eigen land
zien, roepen ze al snel: prachtig, die duinen. Net het buitenland! Maar komen we terug van vakantie uit dat
mooie buitenland, dan heeft
dat vertrouwde vaderlandje toch ook wel wat.
Inderdaad: molens bijvoorbeeld. Zoiets kan je
met een lelijk woord ‘Nederlandsheid’ noemen. Een gevoel waarbij de ingezetenen van
dit land als het ware collectief opveren en denken: ja, dit is nu typisch Nederlands.
Kunstbemiddelaar Elganan Jelsma wist dat
het Meertens Instituut bezig is met ‘Nederlandsheid’. Ze was benieuwd wat de kunstenaars die zij kent van het onderwerp zouden
maken. Jelsma noemt zich expositiemaker en
heeft onder meer door haar oude baan als directeur van het Huizer Museum een behoorlijk
netwerk van kunstenaars opgebouwd. “Kunstenaars vinden het zelf moeilijk om hun werk
aan de man te brengen. En dus doe ik het. Het
helpt als er sprake is van een thema, dat programmeert makkelijker.” Met haar Hilversumse projectbureau brengt ze wel vaker kunstenaars bij elkaar die rondom een bepaald onderwerp exposeren.
Bij het Meertens Instituut kwam ze al eerder
in actie toen de onderzoekers daar bezig waren
met het fenomeen ‘beschermheilige’. En nu
hangen de kunstenaars uit haar stal dus met
hun werk over ‘Nederlandsheid’ in de gang van
‘het Meertens’. Dat oogt een beetje provisorisch wellicht – af en toe komt er een medewerker van het instituut voorbij om kofﬁe te
halen. Een ander moet een plas. Het is geen
museum.
Toch heeft het instituut – bekend geworden
door de romancyclus ‘Het Bureau’ van schrijver
en ex-Meertensmedewerker J.J. Voskuil – al
meerdere exposities gepland, die aansluiten bij
onderzoeksthema’s. Zo portretteert fotografe
Saskia Aukema dit najaar in de tentoonstelling
‘What’s in a name’ mensen die hun naam hebben veranderd, of dat incidenteel doen.
Jelsma vindt de combinatie van een onderzoeksinstituut met kunst ergens wel voor de
hand liggen: “In wezen zijn kunstenaars ook
onderzoekers.”

Om hierbij beeldend aan te sluiten heeft tentoonstellingmaker
Elganan Jelsma kunstwerken uitgezocht van diverse kunstenaars die bezig zijn geweest met het thema Nederland. Dat het
een onderwerp is dat tot verbeelding spreekt mag duidelijk zijn.
Zijn we trots op ons land? Kijken ‘nieuwe’ Nederlanders anders
aan tegen het land? De kunstwerken zijn niet speciaal voor de
tentoonstelling gemaakt, maar geselecteerd uit de collectie

Joost van Velzen

A
tekst

De tentoonstelling Nederlandsheid is
te zien van 18 juni t/m 23 september
2015.
Geopend tijdens kantoortijden: 9.3016.30 uur (van tevoren bellen!). In het
weekend gesloten!
Het Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam,
tel: 020 462 85 00

van de kunstenaars. Wij hebben ons een aantal symbolen eigen
gemaakt die wij herkennen als zijnde ‘typisch Hollands’. Dat zijn
vaak ‘oude’ objecten als molens en klompen. Natuurlijk zijn die
ook afgebeeld. Maar spannend wordt natuurlijk wat men over
50 jaar aanmerkt als Typisch Nederlands. Zijn dat dan nog steeds
de klompen of komen er andere symbolen voor in de plaats,
zoals er ook nieuwe woorden ontstaan. Misschien wordt er dan
gekeken wat de kunstenaars van nu uitbeelden als ‘eigen’, als
Nederlands. Dus misschien de volgende tentoonstelling inrichten met werken die innovatief de hedendaagse tijd weergeven.

Lachende Máxima

En wie weet zijn dat over 50 jaar de ‘nieuwe’ symbolen.
Journalist Joost van Velzen schreef een mooi stuk over de tentoonstelling en het onderzoek in de Trouw van 4 augustus.
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Toch komt dát niet zo in de expositie tot uitdrukking. Er hangt een schilderij van een lachende Máxima, we zien Delfts blauwe tegels,
er pronkt een mooi zeegezicht, in de vitrine
staat een kunstwerk van schelpen en mosselen, we ontdekken elementen van Volendamse
klederdracht, de contouren van de Zuiderzee,
een jute oer-Hollandse postzak, de onvermijdelijke koeien in de wei zijn op doek geschilderd
en de gang vol kunst eindigt met een van gerecycled hout gemaakt portret van prinses Beatrix.
Kunstenaar Rob Schultheiss, zelf aanwezig bij
de expositie, wijkt in wezen nog het meest af
met zijn ‘Legende van Jan Haring’, een schilderij uit 2008. Zijn doek is een vette knipoog naar

Volendam 1 van Elganan Jelsma, onderdeel van de expositie.

de oude landkaarten die vroeger op school werden gebruikt bij de lessen geschiedenis. Schultheiss: “Mijn persoonlijke beeld van Nederlandsheid komt dus uit de schoolbanken.”
Verder scheelt het toch niet veel of we komen
Frau Antje nog tegen. Jelsma: “Misschien komt
het omdat ik juist die kunstenaars heb geselecteerd die als eersten bij dit onderwerp in mij
opkwamen. Waarvan ik al wist dat ze iets met
dat typisch Nederlandse hadden.”
Bovendien klopt het misschien wel, dat juist
die bekende symbolen ook hier weer komen
bovendrijven, constateert Sophie Elpers, etnoloog bij het Meertens Instituut. Zij deed onderzoek naar ‘Nederlandsheid’ en wat blijkt:
“Sinds ongeveer een decennium eigenen wij
ons symbolen als molens en tulpen weer helemaal toe. Ze staan allang niet meer voor oubolligheid of innovatieve armoede. Integendeel,
we omarmen ze en proberen ze commercieel
te benutten.” Die omslag hebben Nederlanders
volgens Elpers gemaakt na de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh en na
het verschijnen van Paul Scheffers essay ‘Het
multiculturele drama’ (2000). Sinds het moment dus, dat velen de multiculturele samenleving als mislukt zijn gaan beschouwen.
Elpers denkt dat tulpen, kaas en molens niet

‘Je kunt het niet
forceren, je kunt
nieuwe symboliek
niet van bovenaf
sturen’

zozeer op zichzelf ergens voor staan: “Deze
symbolen herinneren de mensen aan de natie,
maar ze gaan er op een speelse manier mee
om. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de bouw
van het hotel in Zaandam dat uit een opeenstapeling van Zaanse huisjes bestaat. De emotionele lading die we tegenwoordig bij ‘Nederlandsheid‘ hebben is vergelijkbaar met het Nederland van rond 1900 en van na de Tweede
Wereldoorlog, toen iedereen zich afvroeg: Hoe
moet Nederland eruitzien?”
En Nederlandsheid? Hoe moet dat er dan uitzien?
Er ontstaat een discussie aan de tafel waaraan
ook de kunstenaars Jelsma en Schultheiss zit-

ten. Die laatsten zouden het maar saai vinden
als het altijd en eeuwig molens, tulpen en kaas
is wat hier als nationale symboliek de klok
slaat. Elpers blijft als onderzoeker liever onafhankelijk. “Wat blijkt is dat het ook weer niet
helemaal onveranderlijk is. Bij de Hema verkopen ze hoofddoekjes en hadden ze Arabische
chocoladeletters als ‘typisch Nederlands’. Het
zal door de jaren heen veranderen maar je
kunt het niet forceren, je kunt nieuwe symboliek niet van bovenaf sturen.”
Jelsma en Schultheiss zien wel een rol voor
zichzelf of collega-kunstenaars weggelegd om
die nieuwe symboliek een duwtje in de rug te
geven: “Kunstenaars moeten vernieuwend zijn.
Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat
de bakﬁets in de plaats komt van de klompen”,
stelt Schultheiss.
Rest nog de vraag of de zoektocht naar Nederlandsheid op zichzelf óók weer typisch Nederlands is. Dat blijkt niet het geval. “Je komt het
fenomeen tegenwoordig in veel landen van Europa tegen”, zegt de etnologe.
De tentoonstelling Nederlandsheid in het
Meertens Instituut is nog te zien tot 23
september. Bezoekers moeten wel van tevoren
bellen. www.meertens.knaw.nl
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Kunst-artikelen

De genoemde prijzen zijn particuliere verkoopprijzen, inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.
Voor winkels, musea en galerieen gelden andere inkoopsprijzen. Neem contact op!

kaartspellen, puzzels en publicaties.
Het aloude idee van het omkeerpoppetje is nieuw leven ingeblazen. Het
boekje Topsy Turvy met een naai- en breipatroon voor omkeerpoppetjes is
verschenen. Initiatiefneemster is Elganan Jelsma. Het fenomeen van omkeerpoppetjes is al heel oud en komt waarschijnlijk voort uit de slavenperiode. In het boekje staat dus een traditioneel stoffen poppetje. Maar omdat
niet iedereen kan naaien en veel mensen wel het breien nu oppakken, heeft
Elganan een gebreide versie toegevoegd. Een eenvoudig model dat in tricotsteek wordt gebreid. En door middel van andere kleuren en versieringen
kunnen er vele versies worden gemaakt.

www.pubart.nl
Het Weefkwartet;
Dit leuke kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht
van technieken, materialen en toepassingen in het weven. Ook een
kwartet met schilderijen van Van Gogh, die veel wevers schilderde en
een kwartet met andere kunstenaars.
Speels en leerzaam.
Weefkwartet:

8,95

2,50

Het Handwerk kwartet; Het traditionele handwerken

Doorgevingen uit het

zoals het ‘vroeger’ op de lagere school van de hand-

dodenrijk. Het verhaal over

werkjuf werd geleerd is weer helemaal terug. Dit leuke

Zwarte Mozes. Een roman

kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht

gebaseerd op bestaande

van handwerktechnieken als breien, borduren, quilten,

brieven, geschreven door

haken, kantklossen en naaldkanten. Ook worden typisch

Auke Jelsma.

Hollandse handwerkproducten en overige technieken als

Te koop via de webwinkel.		

punniken afgebeeld. Handwerkkwartet:

8,95

7,50

Catalogus Labyrint, met werken van
22 hedendaagse kunstenaars!
Slechts 2,50 en GEEN verzendkosten!
50 pg’s full colour! A6 formaat.

Drie bijzondere puzzels, met onder de puzzelstukjes haakpatronen en

Holland Kunst Kwartet; Holland door de ogen van

knopen! Full colour, met achterop informatie en een stukje geschiede-

kunstenaars. Enkele Thema's: klompen, tulpen. wilgen.

nis! Onder de puzzelstukjes een verrassing: bij de botters, hoe maak je

water, koningshuis, enzovoort. Het wordt een prachtig

knopen!, bij het Huizer meisje, haakpatroon van een pikmutsje en bij

geheel met een enorme diversiteit aan kunstenaars.

de modeprent een haakpatroon van een 'kapseltje'. A5 formaat, leuk

Kunstenaars als: Guido Geelen, Ad Arma, Marianne van

als cadeautje. Is goed te versturen in een A5 enveloppe. Per stuk 3,95.

Heeswijk, Diederick Kraaijeveld, Baukje Spaltro, Sacha

Grotere oplagen: korting! Neem contact met ons op.

Wendt. Guido Orsetti, Desiré Haverkamp en vele, vele

3,95

anderen.

8,95

