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1-a 1-b

-  Winterparade

- De Ja-Sprong, pamflet van Anna Tilroe

-  Vanitas vanitatum, installatie in museum 

Hilversum

- Ikonen

- Postkantoor, HKU installatie kunst

Januari 2011

1-a 1-b

-  Museum Hilversum: Armien Visser
-  Deiners in Baarn,    
Installatie van Chiel Kuijl

-  Centraal Museum Utrecht:   
Recht voor zijn raap, Op papier gezet

-  Atelierbezoek Jits Bakker
- Tom de Groot
-  Art Amsterdam
-  Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht:  
Re-Cycle

-  Infernopolis: Joep van Lieshout   
in de Onderzeebootloods

-  Comenius museum & Huizer museum:  
De Moederschool

- Boekrecensie: Shock Art 
- Pub Art Winkel

1-a 1-b

-  Zinloos geweld

- Vervalst!

- Piet Hein Eek & Van Abbe

- Sparks of inspiration snuffed out

- Guido Geelen

- Loser

- Art Rotterdam & Object Rotterdam

- Wat is kunst?

Maart 2011 1-a 1-b

- Het jongetje en de ruimte

- Portrait of Dora Dolz

- Zo Werken Wij

- Atelier bezoek Guido Orsetti

- Beschermheiligen

- Kate

- Sit-in

- Bunny’s op de cat-walk 

- Muzikantendag

- Dichter bij Laren

Mei 2011 1-a 1-b

Iris van Herpen

In stille harmonie

Portretten in Spant!

Opening Beschermheiligen

Art Amsterdam

Art Laren 2011

Volgend nummer

Augustus 2011

1-a 1-b

-  Op de barricades?
-  Positieve schreeuw om cultuur!
-  Het museum als slagveld
-  Atelierbezoek Peter van den Akker
-  Hout, marmer, vingerafdrukken en 
karton

-  Op de kaart gezet: 54 heiligen
-  Beschermheiligen expositie
-  Boekenwrak expositie
-  Fusonic, Desert Dreams
- Pierre van Soest in de Secretarie
- Poekelen 2 gepresenteerd
- Pa pakt Parade
- Tim Christensen in Tivoli 
- Pub Art Winkel

Inhoudsopgave

4	 Aug	’10	-	Deiners	in	Baarn
8	 Aug	’10	-	Jits	Bakker
9	 Aug	’10	-	Re-Cycle
10	 Aug	’10	-	Infernopolis
11	 Aug	’10	-	Op	de	barricades?
12	 Dec	’10	-	Positieve	schreeuw	om	cultuur!
13	 Dec	’10	-	Het	museum	als	slagveld
16	 Dec	’10	-	Peter	van	den	Akker
17	 Dec	’10	-	Hout,	marmer,	vingerafdrukken	en	karton
19	 Dec	’10	-	Op	de	kaart	gezet
20	 Dec	’10	-	Beschermheiligen
22	 Dec	’10	-	Boekenwrak
24	 Dec	’10	-	Pierre	van	Soest
25	 Dec	’10	-	Poekelen
26	 Jan	’11	-	Winterparade
27	 Jan	’11	-	De	Ja-sprong
29	 Mrt	’11	-	Zinloos	geweld
32	 Mrt	’11	-	Vervalst!
35	 Mrt	’11	-	Piet	Hein	Eek	&	Van	Abbe
38	 Mrt	’11	-	Guido	Geelen
40	 Mrt	’11	-	Losers
41	 Mrt	’11	-	Art	Rotterdam	&	Object	Rotterdam
43	 Mrt	’11	-	Wat	is	kunst?
45	 Mei	’11	-	Het	jongetje	en	de	ruimte
49	 Mei	’11	-	Portait	of	Dora	Dolz
51	 Mei	’11	-	Zo	werken	wij
54	 Mei	’11	-	Atelierbezoek	Guido	Orsetti
56	 Mei	’11	-	Beschermheiligen
58	 Mei	’11	-	Kate
59	 Mei	’11	-	Sit-in
60	 Mei	’11	-	Bunny’s	op	de	cat-walk
61	 Aug	’11	-	Iris	van	Herpen
62	 Aug	’11	-	Opening	Beschermheiligen
63	 Aug	’11	-	Art	Amsterdam
65	 Okt	’11	-	Ziekenhuiskunst?
67	 Okt	’11	-	Dichters	op	het	vlot
68	 Okt	’11	-	Pracht	in	de	Gracht
69	 Okt	’11	-		Objecten	in	edelmetaal
70	 Okt	’11	-	Het	Groene	Licht
71	 Okt	’11	-	Maria,	idool	van	alle	tijden
72	 Okt	’11	-	7de	hemel

73	 Okt	’11	-	Heiligen	&	bier
74	 Okt	’11	-	Kunstenaars	&	beschermheiligen
75	 Okt	’11	-	Een	bonnetje	voor	van	de	Valk
76	 Jan	’12	-	De	staf	in	mijn	hand	zoekt...
77	 Jan	’12	-	...	naar	de	schelp	van	Sint	Jacob
78	 Jan	’12	-	Kunstenaarsgesprek	-	Driessens	&	Verstappen
81	 Jan	’12	-	Laatste	woord	over	kunst	&	cultuur
82	 Jan	’12	-	Kunst	om	te	dragen
83	 Jul	’12	Christien	Meindertsma
85	 Jul	’12	-	Vrijplaats	-	Het	Domijn	Weesp
86	 Jul	’12	-	God	save	the	Queen
88	 Jul	’12	-	Kunst	voor	boven	de	bank
90	 Jul	’12	-	Lotek	lampen
91	 Jul	’12	-	Hollands	Kunst	Kwartet
92	 Jul	’12	-	Typisch	Holland
93	 Okt	’12	-	De	kunst	van	het	weglaten
95	 Okt	’12	-	I	Owe	You	The	Truth	In	Painting
97	 Okt	’12	-	Ontplofte	blik	-	Centraal	Museum
99	 Okt	’12	-	Pipilotti	Rist
100	 Okt	’12	-	Post	Atelier	Nacht
101	 Dec	’12	-	Sit-In	met	Monobanda
103	 Dec	’12	-	Textiel
103	 Dec	’12	-	Fransje	Killaars
105	 Dec	’12	-	Het	Stedelijk
106	 Feb	’13	-	Sit-in	met	Bas	Kosters
109	 Feb	’13	-	Blue	Jeans	-	Centraal	Museum
110	 Feb	’13	-	Fashionable	Modig
111	 Feb	’13	-	Cobra	tot	Dumas	-	collectie	De	Heus-Zomer
113	 Feb	’13	-	Fabulous	Fifties
114	 Mei	‘13	-	Jan	Taminiau	-	Centraal	Museum
116	 Mei	’13	-	Winde	Rienstra
117	 Mei	’13	-	Kunstrai	2013
119	 Mei	‘13	-	Gustav	Caillebotte	-	Gemeente	museum
120	 Mei	‘13	-	Een	zondag	met	Caillebotte
122	 Dec	’13	-	Hundertwasser
124	 Dec	’13	-	XXXL	Paintings	in	de	onderzeebootloods
125	 Dec	’13	-	Territory	-	Atelier	van	Lieshout
126	 Dec	’13	-	Het	Hollands	Impressionisme	en	Laren
127	 Dec	’13	-	Labyrint	-	Comenius	museum
129	 Dec	’13	-	Couture	Graphique
131	 Mei	‘14	-	De	genade	van	de	steiger

133	 Mei	‘14	-	James	Cauty	
134	 Mei	‘14	-	Marcel	Bastiaans
135	 Jul	‘14	-	De	Kunstrai
136	 Jul’	14	-	Marcel	Wanders
137	 Jul	’14	-	Theads
138	 Jul	’14	-	Piet	Paris	-	Mode,	de	musical
141	 Jul	’14	-	Kunst,	vrijheid	en	emoties
143	 Okt	’14	-	Het	Streven	-	Boekrecensie
145	 Okt	’14	-	Gubbels	in	Oranje
148	 Okt	’14	-	Ontwerpster	Saba	Tark
150	 Mei	’15	-	Tentoonstelling	Inslag
151	 Mei	’15	-	Inslag	op	Zonnestraal
152	 Mei	’15	-	Hockney,	Picasso,	Tinguely
153	 Mei	’15	-	Leo	Gestel	in	Singer
154	 Aug	’15	-	Arnulf	Rainer	-	Übermahler
158	 Aug	’15	-	Tentoonstelling	‘Ode	aan	Vincent	van	Gogh’
160	 Aug	’15	-	Nederlandsheid
162	 Nov	’15	-	De	Fundatie
163	 Nov	’15	-	Turner	in	Zwolle
164	 Nov	’15	-	Nick	&	Simon:	Open
165	 Nov	’15	-	‘Zwarte’	kunst
167	 Nov	’15	-	Aat	Veldhoen	&	Narouz	Motzer
168	 Aug	’16	-	Ruigoord	-	Hennie	van	der	Vegt	&	Narouz	Moltzer
169	 Aug	’16	-	Tentoonstelling	ArtTreat
172	 Aug	’16	-	Staf	van	Lieshout
173	 Nov	’17	-	Verspijkerd	en	verzaagd
174	 Nov	’17	-	Maria
175	 Nov	’17	-	Kunst	Stof
176	 Nov	’17	-	Fafofluf
177	 Nov	’17	-	Geeft	Acht!	-	Schone	kunst	van	militaire	kleding
178	 Dec	’18	-	Geeft	Acht!	-	Schone	kunst	van	militaire	kleding
180	 Dec	’18	-	PubArt	LapLab
182	 Dec	’18	-	Tranen	zijn	de	glitters	van	het	leven
184	 Dec	’18	-	Maria	tentoonstelling
185	 Dec	’18	-	Jessica	Stockholder	-	Stuff	Matters
187	 Dec	’19	-	Duran	Lantink
188	 Dec	’19	-	Nieuwe	Nuances	-	Cobra	Museum
191	 Dec	’19	-	Jaume	Plensa	-	Beelden	aan	zee
192	 Dec	’19	-	Lita	Cabellut	-	Een	kroniek	van	het	oneindige



http://www.kasteelgroeneveld.
nl/Deiners/589/default.ecms

Chiel Kuijl (Naarden, 1971)  
http://chiel.monalisa.net

Kasteel Groeneveld,  
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn  
http://www.kasteelgroeneveld.nl

3-a 3-b

Verband tussen 
mens, dier en natuur

De Hilversumse kunstenaar Chiel Kuijl maakt netwerken. 

Zijn meest recente netwerk kun je deze zomer zien en 

beleven in het park bij kasteel Groeneveld in Baarn. In 

het park heeft Chiel’s netwerk de vorm van een instal-

latie die in de vrije ruimte hangt. Het is opgebouwd uit 

touwwerk, zeilen en ‘deiners’; objecten die aan en in het 

netwerk hangen. 

Alle onderdelen van het netwerk zijn met elkaar verbon-

den: overlappende groepen die verbonden zijn en com-

municeren met andere groepen, vaak op een indirecte 

manier. De structuur van het netwerk wordt duidelijk 

door beweging, de manier waarop de verschillende 

groepen op elkaar reageren. 

Je kunt de installatie daarom zien als een model van de 

maatschappij. Ook dat is een netwerk dat bestaat uit 

Deiners in Baarn
Installatie van Chiel Kuijl

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma

Opening van het Groeneveld-net-
werk op 24 april 2010 met o.a. 
Herna de Heer (r) en Chiel Kuijl 
(pratend met glas).

Zachtjes schommelen of uitbundig 
zwieren in het Groeneveld-net-
werk in Baarn.

4-a 4-b
(sociale) bewegingen. Bijvoorbeeld gesprekken tussen 

stamgasten in een kroeg; wie praat er met wie, wie 

vertoont welk gedrag en wie reageert daar dan op.

Zoals overal in de natuur (en natuurlijk ook in de maat-

schappij) beïnvloedt ieder onderdeel van het netwerk 

ieder ander onderdeel. Als je op een van Chiel’s deiners 

in het park van Kasteel Groeneveld zit kun je voelen dat 

er ergens anders in het netwerk activiteit is.

“Het is een heel natuurlijke vorm. Zoals een netwerk van 

wortelstokken of een schimmelnetwerk ook niet een 

echt centrum of een duidelijk beginpunt heeft, zijn mijn 

netwerken ook ‘gegroeid’. Hierbij word ik beïnvloed 

door de situaties die er ter plekke zijn. In een gebouw 

zijn er muren en dakconstructies. Hier in het park heb 

je te maken met waterpartijen, bomen en grasvlaktes. 

En zichtlijnen natuurlijk. Mijn constructies zijn dus niet 

autonoom maar in dialoog met en een gevolg van de 

ruimte waarin ze zich bevinden.”

In het grote netwerk dat op 24 april 2010 in het park 

rond kasteel Groeneveld in Baarn werd geopend zijn 

diverse ‘deiners’ opgenomen. Als je op één van deze 

schommelende houten schijven plaats neemt, dein je 

zachtjes heen-en-weer en op-en-neer. Een rustge-

vende, bijna meditatieve ervaring. Je kunt natuurlijk ook 

schommelen en zwieren, zoals vele aanwezige kinderen 

uitbundig demonstreren. De deiners die Chiel normaal 

gesproken verwerkt in zijn installaties zijn gemaakt van 

fraaie massieve stukken hout, fragmenten van bomen 

die zijn bewerkt om als bank, schommel of traptrede 

te dienen. In het vrij toegankelijke netwerk bij kasteel 

Groeneveld zijn er wat concessies aan de vorm van de 

deiners gedaan, waarschijnlijk om de gebruiksvriende-

lijkheid te verhogen en vandalisme tegen te gaan.

“Dit netwerk in het park zie ik als een ‘Beest’. Het heeft 

hier, vlak bij het kasteel, een kop waar verschillende 

deiners hangen. De romp is een stukje verderop en van 

daaruit lopen diverse ledematen door het park. Het leuke 

is dat je bij dit beest hier, vanuit zijn kop, z’n voeten (die 

een heel eind verderop zijn) niet kan zien, maar wel 

kan voelen. Net zoals wij onze ledematen meestal niet 

zien maar ze toch bewust zijn.”

In een rustig gedeelte van het park hangen tussen de 

4 5
Aug ’10 - Deiners in Baarn



Een stempelwerk van Chiel Kuijl 
is o.a. te zien in het Comenius 
Museum, Kloosterstraat 33, 1411 
RS Naarden, 
www.comeniusmuseum.nl.

Stempelwerken met mieren. Af-
beeldingen uit de publicatie ‘Chiel 
Kuijl Networks’.

Installatie in de Verbeke Founda-
tion. Afbeelding uit de publicatie 
‘Chiel Kuijl Networks’.
http://verbekefoundation.be/
chiel-kuijl.html

Herma de Heer verklaart het 
netwerk voor geopend.

5-a 5-b
bomen verschillende vetbollen en vogelhuisjes aan de 

touwen. Het is de bedoeling dat hier de vogels van het 

park zichtbaar worden en dat dit gedeelte ook voor edu-

catieve doeleinden gebruikt wordt. 

“Het mooiste is het natuurlijk als er impulsen van 

buitenaf, bijvoorbeeld de wind of mensen en dieren in 

het netwerk worden opgenomen. Als de kinderen en 

volwassenen die op de deiners zitten en de vogels die 

aan de vetbollen pikken, niet alleen bewegingen veroor-

zaken maar ook bewegingen voelen wordt het een echt 

interactief netwerk. Ik denk dat weinig bezoekers zich 

realiseren dat ze op dat moment onderdeel zijn van een 

kunstwerk, zoals je ook in het dagelijks leven vaak geen 

idee hebt van welke netwerken je allemaal 

deel uitmaakt.”

Het netwerk in Baarn is een ander soort netwerk dan de 

grafische stempelwerken die Chiel een paar jaar geleden 

maakte. Toen overspoelden hele kolonies en colones 

mieren muren, plafonds en vloeren van ruimtes.

“Mieren zijn heel interessante dieren. Ieder individu 

heeft een heel geringe taak en functie en een beperkte 

intelligentie. Maar het totale netwerk is in staat giganti-

sche oppervlaktes te koloniseren en exploiteren. Mieren 

gebruiken uitermate efficiente productiemethodes, 

hebben een bijzonder complex sociaal apparaat in hun 

maatschappij en zijn succesvol in haast alle klimaten van 

de wereld.”

Om deze gestempelde netwerken van de muur af te laten 

komen was een logische ontwikkeling. Dus werden ze 

in de ruimte geplaatst. Zoals bij de uitgebreide installatie 

die hij vorig jaar maakte voor de Verbeke Foundation in 

België waar in een plantenkas hangende traptreden en 

plantenbakken een netwerk vormen. 

Op de knooppunten hangen aardappels, de basis van de 

Natuureducatie met behulp 
van de vetbollen en keramieke 
vogelhuisjes die in het netwerk 
hangen.

Chiel Kuijl en Herma de Heer 
(zakelijk leider van kasteel Groe-
neveld).

Installaties van Chiel Kuijl. Af-
beeldingen uit de publicatie ‘Chiel 
Kuijl Networks’.

Een rizoom is een begrip uit de 
biologie. Het is een wortelsysteem 
of wortelstok waarbij groeikernen 
uitlopen en een stukje verderop 
weer een nieuwe groeikern doen 
ontstaan

6-a 6-b
groeivorm van dit netwerk; de rizoom of wortelstok.

Dat het realiseren van de omvangrijke installatie in het 

park in Baarn (er is bijvoorbeeld enige kilometers touw 

in verwerkt) niet over een nacht ijs gaat, spreekt voor 

zich. De installatie is dan ook een ‘work in progress’. Na 

de opening heeft Chiel nog maandenlang touwen en 

horizontale en verticale zeilen, die de werking van de 

weersinvloeden zullen benadrukken, aan het netwerk 

toegevoegd. Voordat de concrete vorm van het plan be-

kend was zijn er series schetsen gemaakt en heeft Chiel 

een maquette van het park en de installatie vervaardigd.

“Heel mooi is het dat het uiteindelijke netwerk de ruimte 

definieert zonder zelf ruimte in te nemen. De touwen 

fungeren als schetsmatige hulplijnen en strepen die je 

ook in achitectuurschetsen ziet. Ze geven richtingen aan, 

waar iets vandaan komt, waar iets naar toe gaat, maar 

zijn zelf geen onderdeel van het gebouw of landschap. 

Vreemd genoeg lijkt het netwerk, die strepen, 

het park overzichtelijker en compacter te maken. Het 

trekt de onderdelen naar elkaar toe. Toen het er nog niet 

hing, was er hier een plantsoen en daar een heel eind 

verderop een groepje bomen. Nu 

wordt het verband tussen de onder-

delen van het park beter zichtbaar.”

Herma de Heer (zakelijk leider van 

kasteel Groeneveld, onderdeel van 

het ministerie van Landbouw Natuur 

en Voedselkwaliteit) vindt dat aspect 

ook erg mooi. Haar instituut wil bin-

nen de maatschappij een netwerkfunctie vervullen en de 

onderdelen ‘naar elkaar toe trekken’. 

Het instituut wil door voorlichting en educatie een 

verbinding zijn tussen de natuur en de samenleving. Het 

kasteel zelf vormde al zo’n verbinding toen de buiten-

plaats omstreeks 1710 gebouwd werd. Toen was het een 

middel voor gegoede burgers om, vanuit een hectisch 

stads bestaan, de ontspanning in de natuur te zoeken. 

Dat de installatie in het park nu zichtbare verbindings-

lijnen trekt tussen de bebouwing en de begroeing sluit 

daar mooi op aan. En het is symbolisch dat het netwerk 

van Chiel door interactie tussen de natuur en de mensen 

en dieren bewegingen waarneembaar maakt.

Het Groeneveld-netwerk is een kunstwerk dat een 

bezoekje waard is. Een uitstekende reden om eens naar 

Baarn te gaan en een wandeling door het gratis toegan-

kelijke park te maken.

6 7



9-a 9-b

Atelierbezoek

Op woensdag 21 april 2010 heb ik een bezoek gebracht 

aan het atelier van Jits Bakker in De Bilt.

Zijn zoon (manager) Tibo van de Zand was daarbij aan-

wezig.

Jits toont een wassen beeld 
(maquette), zojuist afgemaakt uit 
een serie voor een golfterrein. 
De beelden worden ongeveer 6 
meter hoog!

Jits Bakker

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma

UItleg bij een beeld van Jack 
Prins

Beeld van Willibrord Huijben, op 
de foto naast Christianne Niesten

ABK Amsterdams Beeldhouwers 
Collectief, http:// www.beeldhou-
werscollectiefabk.nl/

The Bucket Boyz (Ed, Ted & Fred) 
http://www.myspace.com/thebuc-
ketboyz
Kasteel Sypesteyn, Loosdrecht: 
http://www.sypesteyn.nl/

Jack Prins:   
http://www.jackprins.nl/
Herriet Verleun:   
http://www.harrietverleun.nl/

11-a 11-b

Beelden in het park 
bij kasteel Sypesteyn in 
Loosdrecht

Zaterdag 19 juni was de opening van de tentoonstelling 

Re-Cycle van het Beeldhouwerscollectief ABK op kasteel 

Sypesteyn. Een prachtige expositie die deze zomer (t/m 

3 okt.) zeker een bezoekje waard is. 

De curator is Christianne Niesten. Er zijn o.a. beelden te 

zien van Jack Prins en Harriet Verleun (zij hebben vorig 

jaar ook een schaal ontworpen voor het schalenproject 

van Rob en mij). 

Muziek was er van The Bucket Boyz (prachtig CD-hoesje 

mannen!). De tentoonstelling werd geopend door de 

directeur van Kasteel-museum Sypesteyn, de voorzitter 

van het ABK, de loco-burgemeester van Wijdemeren en 

de curator.

Het was een boeiende middag!

Re-Cycle
19 juni - 3 okober 2010

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma

8 9
Aug ’10 - Jits Bakker Aug ’10 - Re-Cycle



Het museum Boymans van Beuningen beschikt in de 

Rotterdamse haven sinds kort over de fabriekshal waar 

vroeger onderzeeboten werden gebouwd. De eerste ex-

posant in deze gigantische ruimte was Atelier van Lies-

hout. Elganan en ik waren bij de opening van diverse 

exposities in het museum (wat een prachtige schoenen 

had die ene dame aan... in het Gemeente Museum 

ontdekten we later dat dat dus een ontwerp van Rem 

Koolhaas was).

Daarna zijn we met de boot door de havens naar de 

‘Onderzeebootloods’ gevaren waar Joep van Lieshout 

zijn eigen tentoonstelling opende. Doordat de voormalige 

fabrieksruimte totaal geen ‘museum’ uitstraling heeft 

worden de objecten benaderbaar, je durft er ‘gewoon’ in 

te gaan zitten en er mee te spelen. 

Wist je overigens dat je bij de Verbeke Foundation kunt 

logeren in een echt Atelier Van Lieshout kunstwerk?

http://www.onderzeebootloods.nl 

12-a 12-b

Infernopolis
Onderzeebootloods tot 26 september

Tekst:  Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma 2-a 2-b

Kunstenaars 
hoef je niet te 
betalen, want 
die gaan toch 
wel door...

Het klimaat voor de culturele sector wordt killer. Is dat 

een signaal dat de maatschappij geen waarde hecht 

aan cultuur? Dat zou vreemd zijn. Want het enige dat 

uiteindelijk overblijft, het enige dat de eeuwen trotseert, 

is juist datgene wat we cultuur noemen. 

Ik vind het jammer dat de maatschappij klaarblijkelijk 

meer waarde hecht aan het stimuleren van vernietiging 

dan aan het stimuleren van creatie. 

Creatie is weliswaar vernietiging (volgens Picasso). Maar 

vernietiging van de creatie leidt tot vervlakking. En ver-

vlakking geeft ruimte voor manipulatie en indoctrinatie. 

Het slikken van zoete koek.

Het gaat niet om geld, het gaat om waardering. Het 

gaat om het belang van ons allemaal, onze rijkdom. En 

belang-rijke dingen hebben nooit met geld te maken. 

Op de 
barricades?

Belang-rijke dingen hebben 

met mensen te maken. Met 

individuen, met ideeën en 

gedachten. En die ideeën en 

gedachten moet je ergens 

kunnen laten zien.

Ik snap dat er bezuinigd moet 

worden. Maar ik ben bang. 

Bang dat de mensen in de 

organisatie van de cultu-

rele sector, hun bonussen en 

lease-auto’s houden en het 

zo draaien dat de mensen die 

het doen, de arbeiders van de 

kunst, het proletariaat van de 

cultuur, ‘zo’n kleine man met 

‘n confectie pakkie an’ (of 

een pak van de spullenhulp), 

uiteindelijk weer de dupe is. 

De cultuur van vandaag is 

onze erfenis van morgen. En 

juist die kleine man werkt 

aan die erfenis. Pak onze er-

fenis niet van ons af. Gun die 

kleine mensen hun bestaan. 

Voordat ze murw gemaakt 

zijn. Of tijd en energie moe-

ten verspillen door echt de 

barricades op te gaan.

De kosten van het JSF project 
zullen uitkomen op meer dan US$ 
382 miljard; 65 procent hoger 
dan voorzien. 

http://www.jsfnieuws.nl/?cat=5

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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http://www.delamar.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Sonneveld

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mary_Dresselhuys

3-a 3-b

Op zondag 28 november was ik samen 

met mijn dochter Floor aanwezig bij 

de opening van het DeLaMar theater 

in Amsterdam. Ook koningin Beatrix 

was aanwezig en iedereen was op 

zijn/haar mooist gekleed, mannen in 

smoking en de vrouwen in het ‘lang’. 

Een positieve schreeuw om cultuur.

 

Er waren tegelijk twee voorstellingen: de musical 

La Cage aux Folles in de Wim Sonneveld zaal en het 

toneelstuk Ontrouw in de Mary Dresselhuys zaal. Bij de 

laatste hadden wij een mooi plaatsje. Een intieme zaal, 

waar ik naast Jasper Krabbe zat. In beide zalen vond 

een officiële opening plaats. In de grote zaal gepresen-

teerd door Ivo Niehe en in onze zaal door Eva Jinek. Via 

Positieve schreeuw 
om cultuur!

een groot scherm konden we 

volgen hoe Hare Majesteit 

de Koningin het DeLaMar 

Theater opende door sym-

bolisch de beelden van de 

naamgevers van de Wim 

Sonneveld zaal en de Mary 

Dresselhuys zaal te onthullen. 

Zij werd rondgeleid door Joop 

en Janine van den Ende en 

hun kinderen Iris en Vincent. 

Bij aankomst van de koningin 

zaten ruim 1500 genodigden/ 

BN-ers al in de zalen.  Het 

gebouw is ontworpen door 

de architecten Jo Coenen 

en Arno Meijs. In de foyers 

bekeek de koningin de per-

manente fototentoonstelling 

met werk van onder anderen 

Erwin Olaf en Viviane Sassen.

De nieuwbouw van het thea-

ter nam vijf jaar in beslag en 

kostte 65 miljoen euro, dat is 

opgebracht door de Van den 

Ende Foundation. Voorzitter 

Ryclef Rienstra van de Van 

den Ende Foundation zei dat 

het vlaggenschip DeLaMar 

moet uitgroeien ‘’tot een 

gastvrij, cultureel en onder-

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma, Floor Jelsma, persdienst DeLaMar theater 4-a 4-b

nemend kunsthuis’’, dat in 

tijden van bezuinigingen niet 

bij de pakken neer moet zit-

ten, ‘’maar laat zien dat alles 

wat waardevol is, niet willoos 

is’’. Uiteraard werden Joop en 

Janine flink in het zonnetje 

gezet. Eerder had Joop al een 

penning ontvangen van de 

gemeente Amsterdam met 

daarop officieel de benoeming tot mecenas!

Na een documentaire over de ‘making of’ van Ontrouw 

was er een korte pauze, uiteraard met de nodige cham-

pagne en hapjes. Daarna hebben wij het toneelstuk 

Ontrouw gezien met geweldig spel van Linda van Dyck. 

Na dit toch wel deprimerende stuk was er gelukkig 

een gezellig diner en werd er nog tot in de late uurtjes 

gefeest. Het was vooral een zien en gezien worden. Om 

half 1 liepen wij langs de lange rij taxi’s naar de tram 

en konden wij in onze sjieke kleding nog net de laatste 

trein halen. Een avond om nog lang van na te genieten! Azaleastraat 2 - 1214 CG Hilversum

K U N S T P R O J E C T E N

Tentoonstellingen, manifestaties, 
publicaties, bemiddeling, creatief 
advies en concept-ontwikkeling 

voor culturele projecten

U wilt iets organiseren op kunst- en 
cultuurgebied en bent op zoek naar 
praktische ondersteuning. Neem dan 
contact op met Elganan Jelsma of 
Rob Schultheiss via: info@pubart.nl   

Aandacht - Communicatie
Neuweg 80-A
1214 GW Hilversum
+31 6 27 654 704
www.aandacht-communicatie.nl
info@aandacht-communicatie.nl

Grafische Vormgeving
Drukwerk
Beeldbewerking
Redactie en copy

- Kwartetspellen
- Folders
- Brochures
- Kaartspellen
- Catalogi
- Advertenties
- Logo’s en huisstijl
- Internet
- Legpuzzels
- Bord- en memo-spellen
- Nieuwsbrieven
- Advertenties
- Persberichten

5-a 5-b

Het museum
als slagveld
8 - 13 augustus, Hilversum

In het kader van de tentoonstelling ‘Een Mooi Ding’ 

waren de ontwerpersduo’s Niels&Sven en Rogier&Sam 

gevraagd om te laten zien hoe ambacht wordt ingezet tot 

vormgeving. Dit deden ze door een ‘design battle’ met 

elkaar aan te gaan, waarbij de Burgemeesterszaal van 

het museum tot werkplaats werd omgebouwd. 

Alle vier de vormgevers (Rogier Martens, Sam van Veluw, 

Niels Kerkkamp en Sven Lamme) werkten een week 

lang in een ruimte van het museum. Hun uitgangspunt 

was hetzelfde: een grote hoeveelheid hout. De vormge-

vers waren door het museum gevraagd om een kleine 

solopresentatie te maken. Zelf vonden zij dat te passief. 

Het presenteren van hun objecten doen zij al regelmatig 

op beurzen en tentoonstellingen. Vandaar dat zij met het 

idee van de battle kwamen en eigenlijk waren ze zelf 

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma - Rob Schultheiss
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Constantin Brâncusi (1876 – 1957) 
was een Roemeens beeldhouwer.
http://www.kubisme.info/kb922.html

Een trebuchet of slinger-blijde is 
een middeleeuws belegerings-
wapen. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/trebuchet

Niels Kerkkamp en Elganan 
Jelsma.

Niels Kerkkamp achter de draai-
bank.

Niels & Sven aan het werk aan 
het conische krukje.

Het winnende ontwerp, de ‘on-
zichtbare lamp’ van Sven Lamme.

6-a 6-b

verbaasd dat het museum 

met hun idee in zee wilde 

gaan. De vloer werd zorgvul-

dig afgeplakt en de machines 

neergezet.

Niels Kerkkamp heeft geko-

zen voor compacte vormen, 

de vorm van eieren: “voor de 

zachte vromen, de liefde”, 

zegt hij gekscherend, “als tegenhanger voor het wapen 

van Rogier”. “Je hebt de kip en het ei, wat was er eerst 

…. en zo is het ook met de vorm en de vormgever.” Niels 

vind zichzelf een echte vormgever en geen kunstenaar, 

zoals Brancusi. “De eieren van Brâncusi waren niet ge-

lijk, niet symmetrisch, terwijl ik als vormgever meerdere 

exact dezelfde vormen kan produceren.” De uitspraak 

van Brâncusi: “In de kunst is eenvoud geen doel, maar 

men komt door het benaderen van de ware betekenis 

van de dingen, ondanks zichzelf, tot eenvoud” was zijn 

inspiratiebron. Niels werkt op de draaibank. Met indruk-

wekkend veel geweld en lawaai beginnen de eerste 

rondingen uit de rechte balkjes te ontstaan.

Rogier Martens maakte een trebuchet. Omdat het een 

battle was, besloot hij een ‘wapen’ te maken, waarmee 

hij de anderen uit kon schakelen. Als enig overgeble-

vene zou hij dan automatisch winnen. Als tegengewicht 

voor zijn trebuchet gebruikte hij de laatste exemplaren 

van de catalogus ‘Een mooi ding’.

Sam van Veluw maakte miniatuur kunstwerkjes van 

de restsplinters van het hout. Op de achtergrond een 

afbeelding van museum Hilversum. Via een projectie 

op de muur ontstond een compleet beeld. En werden 

de miniatuur-objecten ineens grootse kunstwerken 

voor een museumplein. Bij zijn project getiteld Micro 

Recycling motiveert hij: “ zonder mijn ingrijpen zouden 

al deze deeltjes met stoffer en blik in de prullenbak 

verdwijnen, maar met dit project krijgen ook de kleinste 

splinters een tweede kans.”

Sven Lamme is uiteindelijk de publiekswinnaar van de 

battle. Zoals hij zelf zegt: “een mooi ding heeft gewon-

nen, een ‘af’ product.” Hij maakte een bijna ‘onzichtbare’ 

lamp, een standaard van houten balken die nog geheel 

in tact leken. Toch schijnt er, als je de knop omzet licht 

door het hout heen. Zodra zijn lamp klaar was, maakte 

hij er nog een bijpassende kruk bij, in een ingewikkelde 

conische vorm.

Het was een interessant experiment van Museum Hilver-

sum, om een soort werkplaats te creëren voor kunste-

naars. Ik ben benieuwd of dit een vervolg gaat krijgen...

De trebuchet van Rogier Martens. Sam van Veluw’s projectie-
installatie.

7-a 7-b

Niels & Sven

Niels Kerkkamp en Sven 

Lamme studeerden aan de 

Hogeschool van Utrecht en 

besloten na hun afstuderen 

hun krachten te bundelen in 

‘een veelzijdig ontwerpbureau 

op het gebied van interieur 

ontwerp, product vormgeving 

en toegepaste kunst’. 

Niels en Sven maakten onder andere de serie ‘Brand-

hout’ bestaande uit houten ‘sculpturen’ die bij gebruik 

meer en meer ‘onbruikbaar’ werden. Zo maakten ze 

bijvoorbeeld een barbecue en een vuurkorf van gerecy-

cled vurenhout. Enkele van deze voorwerpen zijn ook 

te zien in het kader van de tentoonstelling in Museum 

Hilversum. Met het Brandhout-project wilde het duo het 

publiek laten nadenken over thema’s als duurzaamheid/

levensduur, functionaliteit, welvaart, waarde en verval/

vergankelijkheid. 

Rogier & Sam

Rogier Martens (Hogeschool 

voor de Kunsten Utrecht - 

2006). Naast het werken aan 

individuele projecten is Mar-

tens sinds 2008 onderdeel 

van het label Weltevree waar 

hij samenwerkt met Dick van 

Hoff en Floris Schoonderbeek. In samenwerking met Sam 

van Veluw (Industrial Design, Hogeschool voor de Kun-

sten Utrecht), met wie hij eind 2009 het label ‘AANDE-

BOOM’ startte, maakte hij de ‘Zelfbouwboomhut’ waar-

mee ze de Utrechtse Designprijs wonnen. Voor Martens 

is het belangrijk dat zijn ontwerpen een maatschappelijk 

draagvlak kennen. De thema’s ontmoeten en interactie 

en de invloed van de gebruiker van het product in de 

openbare ruimte staan centraal in zijn ontwerpen.

14
15



Billie Holiday (1915 – 1959) was 
een belangrijke en invloedrijke 
Amerikaanse jazz-zangeres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday

Peter van den Akker, 
(Amsterdam, 1949) 
http://www.petervandenakker.nl

8-a 8-b

Peter van den Akker
Atelierbezoek in Kortenhoef

In de zomer van 2010 heeft Peter van den Akker een 

paar maanden als ‘Artist in Residence’ gewerkt in het 

Italiaanse Montevettolini, een schilderachtig dorpje dat 

bovenop een heuvel/bergtop vlakbij Pisa is gelegen. 

We bezochten Peter en Madeleine in ‘P+M ateliers’, 

Kortenhoef, om het resultaat te bekijken. Hij vertelde 

daarbij o.a. dat hij veel heeft gewerkt op muziek van 

Billie Holliday (‘Strange Fruit’, ‘Don’t Explain’) en dat hij 

naar de winkel moest om verf te kopen die de Italiaanse 

kleuren kon weergeven. Het Hollandse palet was hier 

voor ontoereikend.

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

De schrijver en curator Germano 
Celant noemde het werk van 
een aantal jonge kunstenaars in 
1967 in Italië: ‘Arte Povera’ (arme 
kunst).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arte_Povera

Uit de pers begrijp ik dat Penone 
geopperd heeft wel iets met de 
Anne-Frank boom te willen...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Penone

http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/09/13/

9-a 9-b

In museum De Pont in Tilburg was de expositie ‘Nelle 

Mani (In de Handen) - Sculpturen en werken op papier’ 

van Giuseppe Penone (van de beweging ‘Arte Povera’ die 

in de jaren zestig alledaagse en weinig kostbare mate-

rialen verwerkten) en ‘Haphazard’ van Ellert Haitjema. 

Een goede reden voor een bezoek.

Als beginnend kunstenaar tekende Giuseppe Penone 

(Italië, 1947) met ijzerdraad zijn eigen omtrek op een 

boom waarna dit silhouet werd overwoekerd door de 

bast, de groeikracht van de natuur.

Hout, marmer,
vingerafdrukken
en karton.

Deze groeikracht is ook het thema in de boomstam-

men die in De Pont lagen, een aantal van zijn ‘Alberi’ 

(Bomen). Uit bestaande zware balken verwijderde hij 

voorzichtig, laag voor laag, de jaarringen zodat de oor-

spronkelijke vorm die de boomstam (met takken) jaren 

geleden heeft gehad, werd onthuld.

Hetzelfde effect bereikte hij door uit platen marmer de 

lichte gedeelten weg te hakken zodat de nerf, de verbor-

gen structuur van de steen zichtbaar wordt. 

In een aantal twee-dimensionale werken is hij uitge-

gaan van de vinger- of handafdruk. Bijvoorbeeld door 

de lijnen van een duimafdruk met potlood steeds verder 

te omtrekken totdat een wandbedekkend werk ontstaat. 

Of door de extreem uitvergrootte afdruk met doornen te 

beplakken.

Deze persoonlijke handafdruk was ook te vinden in een 

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma, Rob Schultheiss

16
17

Dec ’10 - Peter van den Akker Dec ’10 - Hout, marmer, vingerafdrukken en karton



Het kunstenaarsboek ‘Haphazard’ 
van Ellert Haijtema is te bestellen 
via Timmer Artbooks.
http://www.ellerthaitjema.nl/

http://www.timmerartbooks.nl/eh.html

Bernard Frize (Frankrijk, 1954) 
werkt soms met rollers en kwas-
ten (groot of juist klein). Soms giet 
hij de verf rechtstreeks op het 
doek. Compositie of beeltenis zijn 
daarbij schijnbaar ondergeschikt.
http://bernardfrize.com/

10-a 10-b

aantal grote objecten. De onregelmatige vorm die ont-

staat door je met de volle hand een blokje klei te grijpen, 

werd opgeblazen tot een monumentaal formaat. In dit 

object werd het ‘negatief’ van de oorspronkelijke vorm 

geïntegreerd zodat je, door in het gaatje in de zijkant te 

kijken, de hand van de maker letterlijk kon zien.

Naar aanleiding van de uitgave van het kunstenaarsboek 

‘Haphazard’ van Ellert Haitjema (Menaldum, 1958) waren 

een aantal van zijn sculpturen tentoongesteld. 

Met afgedankt materiaal maakt hij objecten die een ge-

bruiksvoorwerp zouden kunnen zijn. De spannende op-

pervlakstructuur en de referentie aan het ‘gewone’ leven 

maken het een interessante verzameling objecten.

Tijdens het bezoek hebben we ook nog maar weer eens 

het werk uit de eigen collectie bewonderd. Zelf ben ik 

erg gecharmeerd van het werk van Bernard Frize waar-

van De Pont over een aantal exemplaren beschikt.

11-a 11-b

Op de kaart gezet
54 beschermheiligen-prentjes

In het werk van Elganan Jelsma wordt regelmatig 

verwezen naar Sint Anna, de grootmoeder van Jezus. 

Volgens de legende leerde zij haar dochter (Maria) lezen. 

Het kwam aan het begin van de jaartelling (maar zeker 

ook in de middeleeuwen) niet vaak voor dat vrouwen 

leerden lezen. Daardoor is Anna een symbool van erudi-

tie, vormend moederschap en emancipatie.

In Molenschot wordt Anna, die pas op hoge leeftijd haar 

enige dochter kreeg, voornamelijk vereerd als bescherm-

ster en patroon van het gelukkig huisgezin. En onder het 

motto “Voor een manneke, ga je naar Anneke” bezoeken 

vele dames de jaarlijkse bedevaart voor bijstand van 

deze oermoeder. In het dorp waar ik vandaan kom 

(Oirschot) is een jaarlijkse bedevaart naar ‘Maria van 

de Heilige Eik’. (“Een Heilige Eik, is dat niet iets van 

voor het Christendom?” “Nee, hier zwom in de meande-

rende Beerze een beeldje van Maria tegen de stroom in. 

Nadat ze door de pastoor in de kerk op het altaar was 

gezet, keerde ze op eigen kracht een aantal malen naar 

deze heilige plek terug. Pas na een uitgebreide proces-

sie bleef ze in de kerk. Die processie wordt sindsdien 

jaarlijks herhaald.”)

Zo bleken we (vanuit onze protestantse achtergrond) 

vele andere heiligen-verhalen te kennen. Afijn, we heb-

ben de afbeeldingen en wat beknopte informatie over 

ruim 50 heiligen op kaarten gezet, en uitgegeven. Er zijn 

heiligen bij die je kunt oproepen als je iets ‘in het ver-

keerde keelgat schiet’ (zowel letterlijk als in overdrach-

telijke zin), specifieke heiligen voor allerhande ziekten, 

kwalen, rampen en vormen van tegenspoed. Maar ook 

heiligen die je kunt vragen om bijstand als je het even 

helemaal kwijt bent (zowel letterlijk als in overdrachte-

lijke zin) of om te danken voor alles wat je hebt.

Terwijl we met de verzameling kaarten bezig wa-

ren, realiseerden we ons dat in alle tijden beeldend 

kunstenaars werk hebben gemaakt, gebaseerd op 

deze beschermheiligen. We vroegen ons af of dat anno 

2010 nog steeds zo was en dit leidde tot de expositie 

‘Beschermheiligen’ waarover je elders in dit nummer 

kunt lezen.

De verzameling kaarten met prentjes van 54 heiligen is 

te koop via info@pubart.nl voor 12,50.

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma - Rob Schultheiss
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Deelnemende kunstenaars:
Greetje van den Akker, Peter van 
den Akker, Marcel Bastiaans,  
Marleen B. Berg, Udo Braehler,  
Gerda Elsenaar, Hetty de Groen, 
Els Hollestelle, Rita Hulsman, 
Elganan Jelsma, Madeleine 
Metsaars, Carola Mokveld, Guido 
Orsetti, Willy Rams, Remko Schult-
heiss, Rob Schultheiss, Baukje 
Spaltro,  Helga Troll,  Aernout 
Voorthuijsen, Marloes Wagema-
ker en Roeli Willekes.

12-a 12-b

Beschermheiligen
Kunstweek, 6-14 november 2010

Het is moeilijk om fenomenen als dood en leven, liefde 

en haat, ziekte en gezondheid, rampspoed en geluk of 

regen en droogte te verklaren. Van oudsher worden deze 

aspecten verklaard vanuit een abstract gods-besef. Voor 

specifieke angsten en gebeurtenissen is er in de volks-

cultuur een hanteerbare vorm van dit abstracte gods-

besef ontstaan, de beschermheilige.

Beschermheiligen en beschermengelen worden tot op 

de dag van vandaag vereerd als ‘role-model’ en bemid-

delaar en gebruikt als handvat voor het leven. Zij dienen 

als voorbeeld. Hun levenswijze was vaak zo inspirerend 

dat men zich met hen kan identificeren. Daarnaast kan 

ook hun hulp worden ingeroepen We kunnen vragen of 

zij onze intenties kracht bij willen zetten.

Vaak koos men een heilige als er op een of andere ma-

nier verband kon worden gelegd tussen het beroep en 

het levensverhaal van de heilige.  Zo had de evangelist 

Lukas volgens de legende, ooit een portret geschilderd 

van Maria. Vandaar dat hij patroon werd van beeldend 

kunstenaars en met name van schilders. Bij elke intentie 

of nood past wel een toepasselijke patroonheilige.  Sint 

Clara werd patroon van de televisie, omdat zij vanaf 

haar ziekbed in een visioen de kerstnachtmis bijwoonde 

die op enkele kilometers van haar plaats vond. Onlangs 

werd Sint Isidorus van Sevilla uitgeroepen tot patroon 

van het internet. Hij was de wetenschapper die in de 

Tekst:  Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma 13-a 13-b

vroege middeleeuwen een Encyclopedie aanlegde, 

waarin nagenoeg alle toenmalige kennis bijeen was 

gebracht. 

In de tentoonstelling ‘Beschermheiligen’ geven heden-

daagse kunstenaars de denkbeelden over beschermhei-

ligen in de huidige tijd vorm. Dat de beschermheilige 

of beschermengel ook een symbool kan zijn voor de 

inspiratie komt hierin ongetwijfeld tot uitdrukking. Kun-

stenaars uit het hele land en verschillende disciplines 

exposeren nieuw en bestaand werk over Beschermhei-

ligen. Daaronder ook 12 leden van de 90-jarige kun-

stenaarsvereniging AKKV. De vernieuwende blik van 

de hedendaagse kunstenaars op het oeroude fenomeen 

Beschermheiligen, zal interessante standpunten en 

inzichten weten te koppelen aan een moderne interpre-

tatie.

De expositie is tijdens de Kunstweek 2010 geëxposeerd 

in Kunstkabinet Elganan & Schultheiss en in Museum 

Hilversum. Van juni tot oktober 2011 zal de tentoonstel-

ling o.a. nog te zien zijn in het Comenius Museum te 

Naarden-Vesting. Want ook de pedagoog, hervormer en 

filosoof Comenius (h)erkent de volkse vorm van bemid-

deling: “De engel, in het Grieks ‘boodschapper’ (Angelos) 

is de bemiddelaar tussen de wereld van de mensen en 

God. Hij symboliseert de onzichtbare krachten van het 

menselijk leven, bescherming en inspiratie.” En in een 

brief schreef Comenius: “Ik heb de reis van Heidelberg 

naar Praag geheel alleen te voet afgelegd, me veilig 

wetend onder de hoede van een beschermengel en mijn 

goede gezondheid…”

Het was een mooi project om vorm te geven. Het laat 

de diversiteit van de kunstenaars duidelijk zien, evenals 

hun zeer verschillende interpretatie. 

Meer informatie vindt u op www.pubart.nl.
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14-a 14-b

Toen wij het boek ‘Wreck this journal’ van Keri Smith in 

handen kregen om te recenseren, kwam er gelijk een 

interessante gedachte naar boven. Een boek vol met 

directe en zeer concrete opdrachten …. wat zou een 

kunstenaar daar mee doen? 

Wij werken met, bemiddelen voor, presenteren en inspi-

reren kunstenaars uit verschillende disciplines. Met dit 

boek zagen we mogelijkheden voor een diverse groep 

kunstenaars en we begonnen gelijk te brainstormen 

over de opties. We zochten namelijk een interessant pro-

ject om tijdens de Kunstweek 2010 te presenteren in ons 

eigen Kunstkabinet en bij onze collega’s P+M ateliers in 

Kortenhoef. We wilden graag een route creëren door het 

Gooi en op deze manier zou er een verbinding ontstaan. 

Maar hoe zouden we de handelingen die de 

kunstenaar uitvoert moeten documente-

ren? Op dat moment kwam het idee van 

kunstenaarsduo’s in ons op. We vragen 

kunstenaars die gewend zijn om samen 

te werken om elkaar te fotograferen 

als ze met het boek aan de gang gaan. 

Boekenwrak
Kunstweek, 6-14 november 2010

Deelnemende kunstenaars:
Peter van den Akker (8), Made-
leine Metsaars (11), Guido Jelsma 
(2), Paul Rosenberg (6), Heidy 
Masman (14), Guido Orsetti (13), 
Elganan Jelsma (3), Rob Schult-
heiss, Rob Slooten (12), Karola 
Veldkamp (4), Baukje Spaltro (7), 
Norbert Wille (9), Teo, Harry Ic-
kelsheimer, Gerard Beentjes (10), 
Ylva Ibsen (5), Sven Lamme (1).
(De foto’s zijn opnames uit het 
beeldverslag van de betreffende 
kunstenaar.)

1

2 3

4 5

Tekst:  Elganan Jelsma en Rob Schultheiss - Foto’s: Deelnemende kunstenaars 15-a 15-b

In dit boek staan opdrachten zoals: ‘Neem dit boek mee 

onder de douche’, ‘vul deze bladzijde met cirkels’, ‘kras 

wild & heftig, met totale overgave’, ‘zoek een manier om 

het dagboek aan te hebben’, enzovoort. Als waarschu-

wing staat in het voorwoord: ‘Als je met dit boek aan 

de gang gaat word je smerig. Je kunt onder de verf of 

andere rommel komen te zitten. Je wordt nat. Misschien 

wordt er van je gevraagd dingen te doen waar je twijfels 

bij hebt. Misschien verlang je terug naar de perfecte 

staat waarin je dit boek nu aantreft. Misschien wil je in-

eens alles verminken. Misschien ga je roekelozer leven.’ 

Zouden kunstenaars braaf de opdrachten volgen in het 

boek of gaan ze eigenzinnig te werk en maken hun 

eigen ‘verhaal’? De reacties van de kunstenaars waren 

heel verschillend. Sommige waren eerst boos vanwege 

de te praktische opdrachten of vonden het toch raar om 

een boek bewust kapot te maken. Toch kwam iedereen 

los en begon de energie te stromen. De één is nog ver-

der gegaan dan de ander, waarbij de kunstenaarduo’s 

uiteraard elkaar ook stimuleerden. Wij waren verrast 

door het enthousiasme waarmee is gewerkt en van de 

gefotografeerde momenten. Naast de presentatie van de 

overgebleven objecten en een digitaal fotoverslag is er 

ook een bijzonder fraai boekje over het project uitgege-

ven. Zie hier een compilatie van enkele momenten. Mis-

schien inspireert het u om ook aan de gang te gaan ...

De resultaten van het project zijn geëxposeerd tijdens de 

Kunstweek 2010 bij P+M ateliers (Kortenhoef) en Kunst-

kabinet Elganan & Schultheiss (Hilversum).

De presentatie/tentoonstelling gaat ook nog op reis langs 

bibliotheken en culturele instellingen. Als u meer wilt 

weten over eventuele expositie-mogelijkheden kunt u 

contact opnemen met Elganan Jelsma en Rob Schult-

heiss, info@pubart.nl. Ook het boek waar het allemaal 

mee begon, ‘Wreck this journal’, is bij info@pubart.nl 

voor slechts 11,99 te koop. (Leuk cadeau-idee!) 

Meer informatie vindt u op www.pubart.nl.
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Secretarie, in het voormalige 
gemeentehuis van Meppel.
http://www.kunsthuissecretarie.nl/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roelof_Frankot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pearl_Perlmutter

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sierhuis

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_van_Soest
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Pierre van Soest
Secretarie

29 augustus 2010 brachten 

Rob en ik een bezoek aan 

Kunsthuis Secretarie in Mep-

pel. Dit was de laatste dag 

van de tentoonstelling van 

Pierre van Soest 26 juni t/m 

29 augustus 2010). 

Ikzelf ben 4 jaar lang coördinator geweest van het 

Kunsthuis en heb in die periode prachtige tentoonstel-

lingen mogen maken. O.a. met Pierre van Soest (Venlo 

1930 – Amsterdam 2001), toen nog in levende lijve! 

Het was een expositie, in 1999, over de vrienden van 

Roelof Frankot. Naast Pierre 

van Soest waren dat o.a. Jan 

Sierhuis (Amsterdam 1928) 

en Pearl Perlmuter (New York 

1915- Amsterdam 2008).

Om de tentoonstelling des-

tijds voor te bereiden had ik 

een etentje met deze kun-

stenaars in Arti Amsterdam. 

En jawel, daar heb ik zelfs 

bij Pierre op schoot gezeten! 

Ik mocht een stuk schrijven 

over het belang van kunste-

naarsvriendschappen. 

Van Pearl Perlmuter heb ik 

twee jaar later een solo-

expositie gemaakt. Ik ben er 

nog steeds dankbaar voor 

dat ik deze bijzondere men-

sen beter heb mogen leren 

kennen.

Tekst:  Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma, Rob Schultheiss

Hans van der Linde van het 
Comenius Museum, 
http://www.comeniusmuseum.nl
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Poekelen
Presentatie

Donderdag 2 september werd in het Comenius Museum 

in Naarden een bijeenkomst georganiseerd passend bij 

de prachtige tentoonstelling De Moederschool. Auteurs, 

dichters en liedjesschrijver die vanuit hun pen en mu-

zieknoten nadenken over de ideeën die de pedagoog en 

filosoof  Jan Amos Comenius (1592-1670) heeft gehad 

over de vorming en opvoeding van het jonge kind tot 6 

jaar.

Gerard Beentjes, Petra 

Pijnacker en Rob Schultheiss 

droegen voor uit eigen werk. 

Heerlijk om naar te luisteren, 

bij weg te dromen, en over 

na te denken. Vooraf en aan-

sluitend kon ook de tentoon-

stelling De Moederschool, 

hedendaagse kunstenaars 

geïnspireerd door Comenius 

nog worden bezocht. Tijdens 

de avond werd het tweede 

Poekelen spel gepresen-

teerd!

Poekelen is een spel waarbij 

gedichten worden voorge-

dragen. Het spel bestaat 

uit kaarten waarop gedichten staan en kaarten waarop 

gedichtfragmenten en illustraties staan.

In het eerste deel waren gedichten en beeldende kunst 

opgenomen van Gooise dichters en kunstenaars. In deel 

twee is er aandacht voor de ‘oude’ dichters: Nicolaas 

Beets, Guido Gezelle, Hendrik Marsman, Alice Nahon, 

Paul van Ostaijen, Piet Paaltjens en J.Slauerhoff. 

De gedichten in het spel worden gecombineerd met 

werken van beeldend kunstenaars. Enkelen van hen 

hebben ook werk gemaakt voor de tentoonstelling De 

Moederschool: Charlene van den Eng, Barbara Houwers, 

Elganan Jelsma, Rob Schultheiss, Wilma van Weijen-van 

Iersel en Sacha Wendt. De andere kunstenaars zijn: Peter 

van den Akker (Kortenhoef), Herman van Doorn (Utrecht), 

Susan van Blanken (Hilversum), Rob Jacobs (Hilversum), 

Guido Jelsma (Amsterdam), Remko Schultheiss (Breda) en 

Willem Veerman (Hilversum). 

Het Poekelenspel is ontwikkeld door Rob Schultheiss 

en Elganan Jelsma. Omdat ook Comenius het spelen 

heel belangrijk vond is deze 

avond en locatie de perfecte 

plaats voor de lancering van 

deel twee van Poekelen!

Bestellen via: info@poeke-

lenspel.nl of bij Elganan Jels-

ma info@elganan.nl, (mobiel: 

06 54 300 530) en Rob 

Schultheiss (06-27654704).

Tekst:  Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Herman van Doorn
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http://www.winterparade.nl/

http://www.westergasfabriek.nl/

http://www.amaro.nl/

http://www.textilia.nl/nieuws/mannenmode/nid7294-

jules-deelder-wint-esquires-best-geklede-man-

award-2010.html
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Op eerste kerstdag, 25 december, hebben 

we de winterparade in Amsterdam bezocht. 

Aan een tafel van ongeveer 120 meter lengte 

werd een maaltijd voor ca.  500 personen 

geserveerd terwijl op de tafel diverse 

artiesten optraden.

In de zuiveringshal op het complex van de Wester Gasfabriek 

in Amsterdam, een zaal van ca. 65 meter lang, bereidde de 

crew van Andre Amaro op een kookpodium de maaltijd 

waarbij regelmatig spectaculaire steekvlammen uit de 

pannen opstegen. Ondertussen traden op de ruwhouten 

tafel diverse artiesten op. Doordat telkens een ander deel 

van de aanwezigen een draadloze hoofdtelefoon kreeg 

uitgereikt kon je het optreden dat het dichtst bij was 

Winterparade
Een tafel vol uhm... wat eigenlijk? 

probleemloos volgen. Zo riep meesterverteller Willem de 

Ridder aanwezige dames op om het plankier als ‘catwalk’ 

te betreden. De heren konden van de gelegenheid gebruik 

maken hun goedkeuring te uiten. Verder waren er kabouters, 

een zielig verhaal over een kerstboom zonder naalden, 

interactieve opera, moderne dansers en paradeerde de ‘best 

geklede man van 2010’ over de tafel. Ari Deelder (dochter 

van...) deelde diepzinnige spreuken uit en er werden 

gedichten van Vinkenoog voorgedragen. Het uitreiken van 

het desert werd opgevoerd als een soort religieus ritueel 

waarbij de gasten de smaak van een mariabeeld in de mond 

werd gelegd. Ik weet niet precies of het nu theater was, en of 

de maaltijd een hoog culinair hoogstandje vormde... het was 

in ieder geval een hele beleving en een geslaagde avond. 

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss & Elganan Jelsma

Anna Tilroe is als kunstcriticus een 

beschouwer en als curator deelnemer 

aan de kunstwereld.  Zij schreef 

jarenlang voor de Volkskrant, NRC 

Handelsblad en publiceerde diverse 

boeken. 

De Ja-sprong

auteur: Anna Tilroe

pamflet, 72 pagina’s

ISBN: 9789021437330

prijs: 9,95

uitgever: Querido
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Anna Tilroe was artistiek directeur van de 

beeldententoonstelling Sonsbeek 2008 

met het thema Grandeur, waarbij de 

kunstwerken met een processie door de 

straten werden gedragen. 

In het pamflet ‘De Ja-sprong’ hekelt ze de 

dominantie van de kunstmarkt. 

In verschillende publicaties en interviews formuleert Anna 

Tilroe haar denkbeelden over de veranderende relatie 

tussen de kunst, de kunstenaars en de samenleving. Zij 

signaleert dat de kunstwereld tegenwoordig de celebrity-

cultuur van de muziek- en filmindustrie volgt en kunst in een 

sfeer van glamour en mediasensatie brengt met succes op 

de markt als norm.  Kunst heeft daardoor 

steeds meer moeite zich van andere 

producten te onderscheiden. 

In ‘De Ja-sprong’ benoemt ze de verschillende spelers in 

de kunstwereld. De galerist stemt zijn intuïtie af op de 

markt. Hij is een vertrouwensman voor grote verzamelaars, 

neemt deel aan beurzen, financiert deelname van zijn 

kunstenaars in tentoonstellingen en huurt critici van 

naam in als tekst schrijver.  Vaak bieden zij zelfs mee op 

kunstveilingen om de prijzen van de werken van ‘zijn’ 

De Ja-Sprong
Een pamflet van Anna Tilroe

kunstenaars op peil te houden.  Ook musea zwichten steeds 

meer voor de markt en grote sponsoren. Toch proberen 

de grote musea belangenverstrengeling 

tegen te gaan want “de culturele status 

van het museum verandert immers 

drastisch als de indruk ontstaat dat het 

tentoonstellingsprogramma te koop is”.  

Tilroe geeft aan dat de museumdirecteur tegenwoordig 

een onbeduidende speler is in de kunstwereld. De curator 

heeft zijn plaats ingenomen. De curator is een intensieve 

netwerker die contacten onderhoudt met galeristen, 

sponsoren en musea en daarnaast in jury’s en besturen zit 

en samenwerkt met pers en politici.  “Zijn eerste ambitie is 

om met kunst een bewering over de wereld te doen”. 

Dus galeristen gooien niet meer de rode loper uit voor de 

museumdirecteur, maar voor de curator!

Dat komt doordat kunstgeschiedenis geen objectieve 

kunst-wetenschappelijke basis heeft, maar een 

conglomeraat van subjectieve meningen 

is. Vaste criteria ontbreken en daarom 

hebben we een curator nodig die met 

zijn persoonlijke kennis, intuïtie en visie 

een tentoonstellingsconcept met een thema 

samenstelt. Daarnaast bepalen natuurlijk ook 

het budget, de locatie en de opdrachtgever, welke 

kunstenaars hij kiest, welke kunstwerken en in 

welke context hij ze plaatst. Deze macht kan nogal 

bedreigend zijn voor kunstenaars, omdat de curator de 

betekenis van een kunstwerk kan bepalen. Tilroe geeft 

aan dat de curator een soort kunstenaar is, maar niet 

“Met de ondergang van de grote 
ideologieën is ook het idee van 

een Nieuwe Wereld met een Nieuwe Mens 
verdwenen en is er in onze cultuur 

een grote leegte ontstaan. “

Interview, Ingrid Commandeur, Metropolis M, nr6 ’07

Interview, Stefan Kuiper, Groene Amsterdammer, ‘08.

“Mijn statement is dat we altijd nog één 
redmiddel hebben en dat is de kunst. 

De scherpte, de inventie, 
de breedte van de mogelijkheden, 
de vrijheid, dat vind je in de kunst. 

In dat opzicht ben ik een echte believer.”

Tekst: Elganan Jelsma - Foto Anna Tilroe: uitg. Querido © Cornel Bierens RV - Foto’s processie ‘Grandeur’ : Sonsbeek 2008
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Debatreeks, NRC Handelsblad en De Unie, 23 nov. ’10.

Interview, Maarten Reith, De Gelderlander, 27 jun. ’06.
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het ‘magische’ vermogen heeft om objecten een artistieke 

status te geven. 

De kunstenaar zelf is volledig onderdeel van het kunst-

establishment en runt zijn atelier als bedrijf. Authenticiteit, 

originaliteit en vakmanschap zijn, volgens Tilroe, niet 

meer genoeg. “Niet de kunst zelf, maar zijn erkenning als 

kunstenaar bewijst dat hij kunst maakt. ” Iedere succesvolle 

kunstenaar wordt zijn eigen merk. 

Tilroe ziet bij de kunstenaars een 

ideologische tweedeling: 

marketeers en subversieven. 

De marketeers hebben een symbiotische 

relatie met de markt en het bedrijfsleven. Zij hebben een 

eigen merk, ‘brand’. De eigen decadentie wordt op alle 

niveaus geëxploiteerd. En er wordt gebruik gemaakt van het 

feit dat kunst waarden vertegenwoordigt die niet met geld 

te koop zijn: “culturele distantie, kunsthistorische betekenis 

en intellectuele scherpzinnigheid”. 

De subversieven functioneren in het niet-commerciële 

circuit, vaak met politieke en sociale thema’s. Vaak werken ze 

mee met groepsprojecten en gebruiken vaak multimedia als 

uitingsvorm. Het zijn de voorhoede denkers, geïnteresseerd 

in alles wat ons helpt een diagnose te stellen van de 

toekomst. Het probleem is dat zij vaak datgene bevechten 

waaraan ze hun bijzondere positie ontlenen. “De geest van 

rebellie is de adrenaline van de vrije markt”. 

Kunstkritiek 

Zo’n 15 jaar geleden was de kunstcriticus de belangrijkste 

speler en functioneerde als bemiddelaar tussen kunstwereld 

en publiek. Toch zijn de meeste hedendaagse critici 

volgens Tilroe niet meer echt in staat om een kunstwerk te 

analyseren en te bediscussiëren, maar kleden het aan “met 

de nieuwste begrippen uit het theoretische discours”. 

Dat komt volgens Tilroe omdat we enkel in het heden leven, 

in het contemporaine. “Ieder wereldbeeld, ieder artistiek 

of filosofisch idee is al voorbij voor we het goed en wel 

doorzien hebben. ” Alles is ‘post’. We leven in een nasleep van 

grote ontwikkelingen, zonder uitzicht op 

wat voor ons ligt. “In het ‘post’-tijdperk zijn 

de illusies van het modernisme passé. ” 

En omdat we niet meer weten welke kant 

we op moeten hellen we over naar het 

persoonlijk en emotionele. 

Maar Anna Tilroe geeft aan dat juist hier de kansen liggen 

voor de kunstkritiek: “een historisch perspectief bieden”. 

Ook kunstenaars hebben daar behoefte aan en het kan een 

“Het is van fundamenteel belang 
dat een kunstenaar kan doen wat hij wil. 
Dat is een vrijheid die wij de kunstenaar

aan alle kanten moeten toestaan.”

“Kunstenaars hebben voor mij de functie 
om te verbeelden hoe het ook zou kunnen. 

Niet om te vertellen hoe iets is, 
wel om mensen mogelijkheden aan te 

reiken. Zo krijgt kunst weer betekenis in de 
samenleving.”

* Interview, Stefan Kuiper, Groene Amsterdammer, ‘08.
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einde maken aan de wilde versplintering. “Dat kan beloftes 

voor de toekomst opleveren” en de kunst weer losweken van 

de markt. Richtlijnen bieden waarlangs je de tijd in loopt. 

Daar ligt ook een taak voor de musea: met behoud van 

de bekende dominante kunstverhalen, er ander verhalen 

tegenover zetten. Het is een geheugen waar we publiekelijk 

op kunnen worden aangesproken en dat verder gaat dan 

privébelangen en de markt. 

Pamflet

“Alles speelt zich nu af in een vluchtige 

sfeer, het kenmerk van onze geheugenloze 

tijd. ” Als we in deze contemporaine tijd werkelijk nieuwe 

perspectieven willen ontdekken, kunnen we dat alleen maar 

doen vanuit de geschetste complexiteit. Een volle, rijke, 

geschakeerde cultuur, een schatkamer van voorwerpen, 

ideeën, symbolen, mentaliteiten en verhalen. “Juist in 

confrontatie met andere richtingen en disciplines toont zich 

zeggingskracht, ideeënrijkdom, kennis en intelligentie bij 

alle partijen. ” Als we op deze manier gaan werken wordt 

volgens Anna Tilroe de markt niet sturend, maar volgend! 

Dit pamflet geeft een mooie blik 

op de hedendaagse kunstwereld 

en tegelijk geeft Anna Tilroe ons 

een handvat om vanuit onze 

historie en vanuit het heden weer 

visioenen op te bouwen voor de 

toekomst!

“Kunst is de uitdrukking van onze 
verbeeldingskracht. Ze maakt het ons 

mogelijk om de wereld met een nieuwe, 
frisse blik te zien en dingen opnieuw te 

denken en voelen. En dat is precies wat we 
in deze verwarrende tijd nodig hebben.” *

Azaleastraat 2 - 1214 CG Hilversum

K U N S T P R O J E C T E N

Tentoonstellingen, manifestaties, 
publicaties, bemiddeling, creatief 
advies en concept-ontwikkeling 

voor culturele projecten

U wilt iets organiseren op kunst- en 
cultuurgebied en bent op zoek naar 
praktische ondersteuning. Neem dan 
contact op met Elganan Jelsma of 
Rob Schultheiss via: info@pubart.nl   

Komen jullie vanavond Poekelen?
Poekelen is een gezelschapsspel voor jong en oud 

waarbij gedichten worden voorgedragen. In de eerste 

editie vindt u gedichten van hedendaagse Gooise 

dichters, in de tweede editie staan gedichten van Beets, 

Slauerhoff, Guido Gezelle, Marsman, Piet Paaltjens, Alice 

Nahon en Paul van Ostaijen.

De kunstwerken op de kaarten

zijn van hedendaagse 

beeldend kunstenaars.

Bestellen via: info@pubart.nl

!e editie: ISBN 978-90-79628-10-0

2e editie: ISBN 978-90-79628-14-8

Poekelen 1+2 
Nu samen

14,00

Veel informatie over beschadigde 

kunstwerken is te vinden op:

http://www.artcrimes.net/

Rechts: 

Gert Jan Kocken (1971), Verminking, 

17 januari 2007, C-print, 2007, Singer 

Laren

Edward Steichen, Portret van Rodin, 

ca 1907 © Musée Rodin, Parijs
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In het Singer museum in Laren is, naar aanleiding van de 

restauratie van de ‘Denker’ van Rodin, tot 22 mei 2011 een 

expositie in 6 zalen te bezichtigen waarbij een aantal facetten 

van het werk worden belicht.

In 2007 werd het hek van de beeldentuin van het Singer 

museum omver getrokken en 7 beelden uit de tuin gesleurd. 

De vermoedelijke identiteit van de criminelen was binnen 

een paar uur na de diefstal al bekend maar het openbaar 

ministerie besloot om met de aanhouding nog een paar 

dagen te wachten. Na de aanhouding werd het verminkte 

beeld van de ‘Denker’ van Rodin en kleine fragmenten van 

de andere beelden teruggevonden. De ‘Denker’ was met 

slijptollen en mokers gemolesteerd.

Nu lees je wel vaker over kunstwerken die met opzet 

beschadigd zijn. Het motief voor de beschadiging kan 

verschillen. Zo vond Josef Nikolaus Kleer, die op Barnett’s 

‘Who Is Afraid Of Red Yellow And Blue IV’ insloeg, dat hij het 

schilderij niet ‘beschadigd’ maar juist ‘voltooid’ had. Gerard 

Jan van Bladeren  die eerst ‘Who Is Afraid Of Red Yellow And 

Blue III’  stuksneed en 11 jaar later (toen hij het inmiddels 

Zinloos geweld
Aanslag op de Denker van Rodin

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss & Elganan Jelsma - Singer museum Laren
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Het Singer museum leende voor de 

expositie vier verschillende bronzen 

Denkers uit andere collecties en 2 

originele gipsen giet modellen. 

Het hele restauratieproces wordt in 

duidelijke wandpanelen uit de doeken 

gedaan. 
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overgeschilderde doek niet kon vinden) Barnett’s ‘Cathedra’ 

stuksneed verklaarde in een pamflet: “When I destroyed 

[Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III] I was nature, 

reacting against vicious ideologies.” 

Alexander Brener verklaarde dat hij door het spuiten van 

een groen dollarteken op ‘Suprematisme 1920-1927’ in 

dialoog met Malevitz was.

Het kan ook zijn dat kunstbeschadiging een politiek protest 

is, zals het onthoofden van een marmeren beeld van 

Margaret Thatcher door Paul Kelleher.

Of dat de dader misschien een tikkeltje in de war is, zoals 

Paul G. die, behalve het met een aardappelschilmesje 

aan stukken snijden van Picasso’s ‘Femme Nue Devant 

Le Jardin’ ook een vliegtuigkaping op zijn naam heeft 

(met een speelgoed pistool), er van verdacht wordt dat 

hij de ‘Nachtwacht’ met zuur heeft bewerkt en in een 

psychiatrische inrichting werd verpleegd.

Het motief van de Larense vandalen blonk uit in vulgariteit.  

Ze hebben de beelden waarschijnlijk gestolen om het brons 

te verkopen. Dat de materiaalwaarde (hooguit een paar 

honderd euro) in geen verhouding tot de culturele waarde 

staat, werd gemakshalve volledig over het hoofd gezien. 

Wat de reden voor de beschadiging ook is, meestal wordt 

besloten om een beschadigd kunstwerk weer zoveel 

mogelijk in de originele staat terug te brengen. Hierbij 

wordt door de restaurateurs een ethische code gehanteerd 

die er in grote lijnen op neerkomt dat de restauratie de 

overgebleven originele delen niet mag beschadigen en 

dat tijdens de restauratie toegevoegde delen weer te 

verwijderen moeten zijn. Dus het rücksichtsloss met een 

verfroller overschilderen van een schilderij is ‘not done’.

Nu is de Larense ‘Denker’ van Rodin geen schilderij maar een 

De video presentatie bestaat uit 

gedeelten van de documentaire ‘De 

Denker van Anna’.

http://cultuurgids.avro.nl/front/

detailcloseup.html?item=e54c5803f9

8d676ca55fddb3fcd50807

Restaurator Rozemarijn van der 

Molen © Singer Laren/Paul Kramer

Restaurator Tonny Beentjes © Singer 

Laren/Paul Kramer

In de tuin staan nu ondermeer 

schaapjes van Guido Geelen. 

Vervaardigd uit aluminium dat een 

minder duur materiaal is dan brons...

In Memoriam

De niet-teruggevonden beelden 

zijn waarschijnlijk versmolten:

Francisca Zijlstra

‘Twee dansende waspitten’

∞
Pépé Grégoire

‘Middelpuntvliedende kracht’ 

∞
Martin Borgord

‘Staande man ‘

∞
Pieter de Monchy

‘Albert Schweitzer ‘

∞
Martin Borgord

‘Staande vrouw ‘

∞
Carel van Pampus

‘Torso’
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bronzen beeld. En, zoals (haast) alle bronzen beelden, geen 

origineel maar een afgietsel. En niet het enige afgietsel. Er 

bestaan vele denkers in diverse formaten. De directie van 

het Singer museum heeft dan ook nog even onderzocht 

of er wellicht een vervanger te koop zou zijn maar deze 

beelden komen niet erg vaak op de markt. Toen er eindelijk 

eentje te koop werd aangeboden bleek de marktprijs voor 

een ‘Denker’ ongeveer 10 maal zo hoog als de verzekerde 

waarde van 1 miljoen euro. (Eigenlijk wilde het museum ook 

geen andere denker want hun versie van de ‘Denker’ was 

het topstuk uit de verzameling die mevrouw Singer hoogst 

persoonlijk zelf had aangeschaft. Zie ook mijn opmerking 

in het artikel ‘Vervalst’ in deze editie van PubArt tijd/schrift.) 

Vandaar dat besloten is om het gemutileerde sculptuur te 

restaureren.

Uit onderzoek bleek dat het Museé Rodin in Parijs een 

originele gipsvorm heeft die sterk overeen komt met de 

Larense ‘Denker’.  Om hiervan een gloednieuw bronzen 

afgietsel te maken zou mogelijk zijn geweest maar dat mag 

niet volgens de Franse wet. 

Er zijn overigens tussen het overlijden van de kunstenaar 

in 1917 en het in werking treden  van deze wetgeving wel 

enige tientallen afgietsels gemaakt. Zo is de Larense ‘Denker’ 

tussen 1930 en 1937 door Alexis Rudier gegoten.

Afijn, van het originele gipsen model is met moderne 

scanners, videomapping en andere technieken een 

computer bestand vervaardigd. Van het beschadigde beeld 

werd op dezelfde manier een computer bestand gemaakt. 

Door de bestanden te vergelijken konden de restaurateurs 

precies bepalen op welke punten 

het beeld beschadigd is en deze 

verschillen met behulp van 

klemmen, hefbomen, kunststof en 

acrylverf corrigeren. Het resultaat 

is een ‘Denker’ die op het origineel 

lijkt maar helaas nooit meer in 

de tuin geëxposeerd zal kunnen 

worden. De hele restauratie heeft, 

zoals je in de expositie kunt 

ontdekken,  een paar jaar in beslag genomen. 

In de expositie zijn (behalve het gerestaureerde beeld) 

ondermeer foto’s van de beschadigde ‘Denker’, een 

serie denkers uit andere musea, een presentatie met 

schema’s, werktekeningen e.d. van de restauratie en een 

videopresentatie over de restauratie te zien.  

Het Singer museum heeft in de beeldentuin natuurlijk 

inmiddels wel weer een aantal andere beelden staan zoals 

een stel schapen van de Nederlandse kunstenaar Guido 

Geelen (die we in deze editie ook weer bij Piet Hein Eek 

tegenkomen, het is een klein kunstwereldje). En er zijn nog 

een paar zalen waar topstukken uit de eigen collectie te zien 

zijn.  (Die staan overigens ook in een kwartetspel dat ik voor 

het museum heb vervaardigd.)

De expositie over de restauratie van de ‘Denker’ is te 

bezichtigen tot 22 mei 2011. Van de restauratie is een 

documentaire gemaakt die is uitgezonden in Avro’s Close 

Up. En er is een fraai verzorgd fullcolour boek met de titel 

‘Rodin, de denker’ verschenen.
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In het boek ‘Vervalst’ beschrijven Laney Salisbury en Aly Sujo 

(onderzoeks journalisten voor o.a. Reuters en Associated Press) 

de waargebeurde geschiedenis van de kunstzwendel die de brit 

John Drewe met de schilder John Wyatt in de periode 1986-

1996 uitvoerden.

Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw was de 

kunstmarkt zover ontspoord dat de prijs van sommige 

(moderne) kunstwerken geen enkele relatie meer had tot de 

hoeveelheid werk of de artistieke waarde. 

Zo werd in 1990 ‘Portret van Dr. Cachet’ van Van Gogh 

verkocht voor maar liefst 82 miljoen dollar. Een bedrag waar 

toen een modale werknemer zo’n honderd mensenlevens 

voor zou moeten werken. En Vincent heeft nooit in z’n hele 

(korte) leven een modaal inkomen gehad...

De marktwaarde van een schilderij wordt dan ook niet 

bepaald door de ambachtelijke waarde maar veel meer door 

allerlei subjectieve zaken zoals:

-  ‘wie heeft het kunstwerk in bezit gehad (met een beetje 

geluk koop je met een schilderij ook een stukje van het 

leven en de interesses van een beroemdheid)’;

-  ‘waar is het geëxposeerd geweest (als het in een 

gerenommeerde locatie is geëxposeerd koop je met het 

Vervalst!
Een kunstzwendel met een happy end...

werk ook de reputatie van die locatie)’.

De belangrijkste factor voor de prijs is echter:

-  ‘voor hoeveel geld zijn andere kunstwerken van de 

kunstenaar verkocht (want als iemand anders zo veel geld 

voor een kunstwerk over heeft, dan zal een vergelijkbaar 

kunstwerk wel een vergelijkbare waarde hebben)’.

De administratie die bij een kunstwerk hoort en waarin staat 

van wie het is geweest en waar het werd geëxposeerd, is 

dan ook van wezenlijk belang om de verkoopbaarheid van 

het werk en de verkoopwaarde van het werk te bepalen. 

Kunsthandelaars en veilingen willen voor waardevolle 

kunstwerken dan ook een volledig dossier van rekeningen, 

brieven met vermeldingen en catalogi zodat de hele 

geschiedenis van het kunstwerk te bewijzen valt. De 

keerzijde is dat, als alle administratie klopt, het werk wel heel 

erg slecht moet zijn om de geloofwaardigheid te verliezen.

Het verhaal van de zwendel

In 1986 schilderde de verarmde kunstenaar John Myatt wel 

eens een kopie van een bestaand modern schilderij zodat 

zijn klanten voor zo’n 150 pond een smaakvol doek boven 

de bank hebben hangen dat bij hun interieur past. Daar is 

niets illegaals aan, alle goede schilders maken kopieën van 

andermans werk. Toen de gesoigneerde John Drewe, die zei 

dat hij een kernfysicus was, hem vroeg om een schilderij ‘in 

de stijl van Matisse’ te maken deed hij dat dan ook graag. 

Zeker omdat die dure professor met z’n Bentley bereid was 

redelijk goed te betalen. Binnen de kortste keren was Drewe 

een regelmatige klant. Drewe probeerde de doeken via 

de kunsthandel en veilingen te verkopen maar liep al snel 

tegen het probleem van de herkomstdocumentatie op.

Sinds het ‘Portret van dr. Cachet’  in 

1990  voor $ 82.000.000,- werd geveild 

is de verblijfplaats onbekend en het 

werk niet meer tentoongesteld.

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Uitgeverij Meulenhof / John Wyatt / Public Domain Internet 6-a 6-b

De pathologische leugenaar en oplichter John Drewe 

wist in de loop der jaren voor zijn valse 

schilderijen een hele herkomstgeschiedenis 

te fabriceren. Hij creëerde met behulp 

van een aantal aliassen en door gebruik 

te maken van de namen van oude 

bekenden een heel gefingeerd netwerk 

van kunsthandelaars en verzamelaars. Met 

valse stempels, nagemaakt briefpapier 

en zelf bedachtte catalogi schiep hij 

de eigendomsgeschiedenis van de 

kunstwerken vanaf het moment dat het 

werk het atelier zou hebben verlaten 

tot het moment dat het ter verkoop 

werd aangeboden. Om de geschiedenis 

verifieerbaar te maken deed hij 

schenkingen en knoopte hij relaties aan met sleutelfiguren 

bij gerenommeerde instellingen. Zo verkreeg hij toegang 

tot de archieven van o.a. ICA (Institute of Contemporary 

Art), Tate Gallery en het Victoria & Albert Museum waar hij 

vervalste documentatie over de schilderijen plaatste zodat 

onderzoekers van kunsthandelaars die konden ‘ontdekken’. 

Ontmaskering

Voor sommige kunstenaars bestaat een ‘catalogue raisonné’, 

een eenduidige opsomming van alle werken die een 

bepaalde kunstenaar heeft gemaakt. Staat een kunstwerk er 

niet in, dan is het niet van deze kunstenaar. Deze overzichten 

worden, soms met medewerking van de kunstenaar, 

vervaardigd door erfgenamen, galleriehouders en andere 

vertegenwoordigers van de kunstenaar.

Bij de Giacometti Foundation werd gewerkt aan de 

‘catalogue raisonné’ van deze Zwitserse beeldhouwer/

schilder. Toen er een Sotheby’s catalogus binnenkwam met 

een onbekend werk van Giacometti vond de directrice 

dit op z’n minst verdacht. Ook was er iets vreemds met 

het werk. Voor de onderbenen van het portret stond een 

rare tafel. Alsof de voeten mislukt waren en de schilder er 

daarom maar iets voor had geplaatst. Dat was ook precies 

wat John Myatt (die inmiddels op de hoogte was van de 

praktijken van zijn klant/compagnon) had gedaan.

Vanaf dat moment begon het net rond de zwendelaars zich 

te sluiten. Toch duurde het nog een paar jaar voor John 

Myatt (1995) en John Drewe (1996) werden gearresteerd.

Na een proces van een half jaar werd Drewe in 1999 

veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf 

(waarvan hij er 2 heeft uitgezeten) en 

de schilder Myatt tot 1 jaar (hij werd na 

4 maanden op vrije voeten gesteld). Het 

merendeel van de vervalste werken (verkocht 

voor in totaal ca. 1,8 miljoen euro) is nog niet 

achterhaald en zal waarschijnlijk als ‘echt en 

onvervalst’ blijven voortbestaan.

Happy end

Na zijn invrijheidstelling werd de schilder John 

Myatt benaderd door mensen die wel ‘een echte 

Myatt’ wilde hebben. Sindsdien heeft hij een 

florerende handel in ‘echte vervalsingen’, maakte 

een televisie serie waarin hij de methodes van een 

vervalser demonstreerde en heeft een serie programma’s 

gemaakt waarin hij een bekende persoon interviewt terwijl 

John Myatt verkoopt via z’n web-site 

‘legitimate fakes’ zoals een Picasso 

(boven) of een Matisse (rechts). 

http://www.johnmyatt.com
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Vervalst! De reconstructie van de 

brutaalste kunstzwendel ooit.

Auteurs: Laney Salisbury en Aly Sujo.

Vertaling: Gerrit Jan Zwier.

Uitgeverij: Meulenhoff

www.meulenhoff.nl

351 blz, geen illustraties.

isbn 978-90-290-8720-9 / nur 320
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hij een portret schildert in de stijl die de geïnterviewde 

aangeeft. Zijn schilderijen worden soms verkocht voor 

bedragen van 50.000 pond. Wat er van John Drewe terecht 

is gekomen is niet bekend. De schrijvers hebben sporadisch 

telefonisch contact met hem gehad. Hierbij claimde hij dat 

de hele zaak een samenzweringscomplot van geheime 

diensten zou zijn geweest. Afspraken 

voor een persoonlijk gesprek waarin 

hij deze stelling zou motiveren en 

onderbouwen zijn er echter nooit 

geweest want de heer Drewe bleek 

telkens niet is staat te zijn om op de 

afgesproken locaties aanwezig te 

zijn.

Het boek

Het uitgebreide en gedegen 

onderzoek van de schrijvers heeft geleid tot een 

goed leesbaar verhaal van een paar honderd pagina’s. 

Het is gebaseerd op onderzoek en interviews met de 

belangrijkste hoofdrolspelers. Het verhaal zoals het in het 

boek is gepubliceerd komt grotendeels overeen met de 

diverse artikelen die op het internet over de affaire vindbaar 

zijn. Dat er in die artikelen op ondergeschikte punten van 

de informatie in het boek wordt afgeweken, kan z’n oorzaak 

in andere standpunten van schrijvers hebben. Kortom, het 

verhaal lijkt te kloppen.

Wat ik tijdens het lezen van het boek jammer vond, was 

dat het mij soms niet duidelijk was voor welke vorm en 

gezichtspunt de schrijvers hebben gekozen. 

Het boek wordt als ‘non-fictie’ gepresenteerd en geeft 

regelmatig de indruk dat het een journalistiek c.q. 

wetenschappelijk werk is met opsommingen, data 

en feitelijke informatie. Ook worden er begrippen 

verduidelijkt, procedures uitgelegd, is er een lijst met 

noten, een overzicht van onderliggende publicaties en 

een register van trefwoorden.

Maar aan de andere kant heeft het verhaal over 

het algemeen de vorm van een matig geschreven 

romannetje. Zo wordt er wel erg vaak verteld wat 

bepaalde personen denken (hoe kan een journalist 

letterlijk weten wat iemand jaren geleden dacht, vraag 

ik me dan af...), komen sommige dialogen op mij niet 

natuurlijk over (kan ook aan de vertaling liggen) 

en lijkt de manier waarop situaties geschetst 

worden soms eerder thuis te horen in een 

damesroman dan in een ‘serieus’ boek. Ik weet 

het niet. Misschien dat het sterker was geweest 

als het verhaal duidelijk vanuit het gezichtspunt 

van de onderzoeker was geformuleerd.

Verder wordt het verhaal niet altijd chronologisch 

verteld waardoor ik soms de draad kwijt was. 

Gelukkig kon ik, benieuwd naar de ontknoping, die 

draad snel genoeg weer oppakken.

Al met al is het een interessante publicatie voor iemand 

die geïnteresseerd is in de manier waarop veilingen en 

kunsthandelaars met de herkomstgeschiedenis van 

kunstwerken omgaan en hoe dit een jaar of 10 geleden 

gemanipuleerd kon worden. Ik denk echter niet dat het 

boek een literaire prijs zal winnen.

Ook deze ‘legitimate fakes’ in de stijl 

van Mauve (boven) of Ben Nicholson 

(rechts) levert de heer Myatt. 

http://www.johnmyatt.com

In het cafe zijn een bar van oude 

stalen buizen en lampen van 

verzamelde lampenkappen te zien.

In de galerie en winkel ook producten 

van andere vormgevers, uitzicht op de 

werkplaatsen en, als het meezit, Piet 

Hein Eek zelf, achter z’n bureau aan 

het werk.

8-a 8-b

Op 26 februari brachten wij een bezoek 

aan Eindhoven. We begonnen bij Piet 

Hein Eek. Je kunt niet om zijn werk heen. 

In alle woonbladen en andere landelijke 

media wordt regelmatig aandacht 

besteed aan deze vormgever. Bekend 

geworden van zijn sloophouten-kasten 

in een periode dat nog geen enkele 

vormgever met afvalmateriaal werkte. 

In 1995 leerde ik Piet Hein Eek en zijn werk kennen toen wij 

beide een stand hadden op een woonbeurs in Zuidlaren. 

Hij stond daar met zijn eerste ontwerp: de uit plankjes 

sloophout met resten verf opgetrokken grote kast. Er 

ging een shock door vormgevend Nederland! Nu ruim 

15 jaar later is hij een groot imperium aan het bouwen in 

Eindhoven. In 2 oude fabriekspanden van Philips (strijp R) 

bouwt hij een creatief bolwerk van meerdere disciplines. Zo 

heeft hij samen met zijn vrouw, vrienden en collega’s bij dit 

project betrokken die horeca beheren, een galerie runnen, 

producten maken voor de winkel, enzovoort.

Alle ruimtes ademen een zelfde sfeer uit. Oude 

sloopmaterialen, antieke meubels, gecombineerd met 

nieuwe ontwerpen en industriële vormgeving.

Het werk van Piet Hein Eek is inmiddels zeer divers 

geworden. Hij werkt tegenwoordig niet alleen meer met 

hout. Hoewel zijn houtwerkplaats enorm groot is, een plek 

waar tientallen mensen dagelijks aan de zaagmachines 

staan, werkt hij ook met metaal en ander materialen. Hij 

produceert diverse ontwerpen in series, maar maakt ook 

nog steeds unieke kunstwerken.

Wat bijzonder inspirerend is zijn de verschillende 

samenwerkingsverbanden die hij aangaat. Zo spraken 

we, in de galerie op de 2e en 3e verdieping, Menno Derk 

Doornbos. Menno heeft ooit de kunstenaar Guido Geelen 

in contact gebracht met Piet Hein Eek en deze is begonnen 

met het maken van sokkels voor de beelden van Geelen. Dit 

project is uitgegroeid. De beeldenserie van Guido Geelen 

die nu te zien is in de galerie is een combinatie van beelden 

en vitrine-achtige kasten in messing en glas, speciaal 

ontworpen door Eek. Over Guido Geelen verder in dit Pub 

Art Tijdschrift meer informatie!

Al lopend door het gebouw is vooral de transparantie 

van het bedrijf interessant. Je ziet de kantoorplekken 

van alle medewerkers en vormgevers, je kunt de gehele 

houtwerkplaats vanachter de hoge ramen bewonderen en 

Piet Hein Eek
& Van Abbe

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss / Van Abbe Museum
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De meubels en het servies zoals 

ze op de wereldtentoonstelling 

in Shanghai hebben gestaan zijn 

intergraal te koop. In de galerie op 

de bovenverdieping is  een soort 

dependance van het Van Abbe-

museum en een proloog op komende 

exposities te vinden en als je bij de 

fabriek van Piet Hein Eek dan ook nog 

een stukje sloophout vindt...

9-a 9-b

ook de metaalbewerkingsplekken zijn zichtbaar. In de winkel 

staan de eigen ontwerpen, de Fair Trade producten en de 

‘oude’ meubels en objecten door elkaar opgesteld. Deze 

laatste producten staan ook gewoon onder een laag stof 

en met de stickertjes van de veiling of het bedrijf waar het 

vandaan komt er nog op. Dat voelt ‘eerlijk’.

Al met al is deze plek een broedplaats voor nieuwe ideeën 

en ontwikkelingen. Een voorbeeld hoe kunstenaars zouden 

kunnen samenwerken en er een goed commercieel product 

van kunnen maken. Het project van Piet Hein Eek trekt veel 

landelijke aandacht en een andere doelgroep dan enkel 

de kunstliefhebber. Hoofd Facilitaire Dienst Trudy van de 

Meerakker van het Van Abbemuseum begrijpt dat dit project 

interessant is en zij zijn dan ook een convenant aangegaan 

met Piet Hein Eek en Menno Doornbos. Een selectie van 

werken is te zien in de tentoonstelling op de 3e verdieping. 

Het Van Abbe krijgt daardoor ander publiek, Piet Hein Eek 

verwijst naar het Van Abbe en andersom. Met elkaar zetten 

ze Eindhoven op de kaart en geven aandacht aan kunst en 

cultuur in het algemeen. Een voorbeeld project!

Wij gingen aansluitend naar de opening in het Van 

Abbemuseum. Daar werd de tentoonstelling: De Pelgrim, 

de toerist, de flaneur (en de werker) gepresenteerd. De 

openingsspeech was van Matthijs Rümke, artistiek leider 

van Het Zuidelijke toneel. Het hele idee achter de nieuwe 

tentoonstelling Play Van Abbe, deel 4 is dat de bezoeker 

een andere gedaante aanneemt en dan ook anders naar de 

collectie kijkt. Een vorm van theater dus. Niet opgelegd, maar 

heel vrijblijvend. Matthijs vertelde dat het werkt. Hij had het 

thuis uitgeprobeerd. Hij bleef dezelfde, maar zijn vrouw deed 

of ze iemand anders was en kon dus als nieuw 

naar hem kijken. De directeur Charles Essche gaf 

nog een toelichting. De rol van het museum is 

een plek te creëren waar gewerkt en nagedacht 

wordt, niet waar alleen wordt aangeboden wat 

de mensen willen, maar juist ook dat wat ze 

nodig hebben. “The eye back into your head 

and your head on your body. We want to bring 

that back. No more white-cubes, they throw 

the eyes away.” Charles vindt dat hedendaagse 

Het zit wel ‘rielekst’ in zo’n kever. Maar 

zou architect John Körmeling toch 

wat bedenkingen bij de constructie. 

hebben? 

Als ‘de toerist’ hoor je natuurlijk 

ook op de foto te gaan. 

http://www.flickr.com/photos/

vanabbemuseum

Piet Hein Eek

Halvemaanstraat 30

5651 BP Eindhoven

ma. t/m zat.: 10.00-18.00 uur

(restaurant ma. en di. gesloten)

http://www.pietheineek.nl 

Play Van Abbe, deel 4

T/m augustus 2011

Van Abbemuseum

Bilderdijklaan 10

5611 NH Eindhoven

di. t/m zo.: 11.00-1700 uur

do.: 11.00-2100 uur.

http://www.vanabbemuseum.nl
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kunstenaars de vrijheid moeten hebben om de regels van de 

moderne kunst en tijd los te laten.

Na de opening kregen we een rondleiding door de 

tentoonstelling. Diverse installaties waren tentoongesteld, 

maar ook schilderijen van Anselm Kiefer, Andy Warhol en 

Marlene Dumas.

Oliver Ressler kreeg een complete zaal vol met zijn 

installatie: Wat is democratie? Uit 2009. Met name de 

installatie Naked Machine (Volkswagen Modern) uit 

2000/2011 kreeg belangstelling van het publiek. 

De Thaise kunstenaar Surasi Kusolwong haalde een 

Volkswagen Kever geheel uit elkaar en exposeerde alle 

onderdelen. De lege carrosserie heeft hij omgekeerd aan 

staalkabls opgehangen en fungeert als loungeplek en 

schommel.

Boeiende contacten, nieuwe indrukken, 

inspiratie en een gezellige naborrel. 

Okee, Eindhoven heeft een boeiend 

kunst- en cultuurklimaat!

Zou zo’n broedplaats ook op andere 

plekken in Nederland tot stand 

kunnen komen? Dat denk ik wel,  

hoewel de initiatieven duidelijk 

vanuit een aantal charismatische 

figuren komen. De mensen achter 

dit project, het netwerk, de 

uitstraling en een enorme dosis energie maken 

het tot een succesformule.
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De eerste solo-expositie op de bijzondere kunstlocatie 

van Menno Derk Doornbos & Piet Hein Eek 

Op de tweede en derde verdieping van het 

imperium van Piet Hein Eek is ruimte voor 

kunsttentoonstellingen. De kunstadviseur Menno 

Derk Doornbos, richt de tentoonstellingen in, maakt 

de selectie en beheert het geheel. ‘De Proloog’ en 

de parallelle solo tentoonstelling van Guido Geelen 

‘Nieuwe beelden’ is nog te zien t/m zaterdag 26 maart 

2011,  ma. t/m zat. : 10.00 - 18.00 uur.

De tentoonstelling ‘De Proloog’ geeft een 

vooruitblik op het tentoonstellingsprogramma, 

projecten en samenwerkingen, die in de komende 

periode in deze nieuwe kunstlocatie met de 

volgende kunstenaars gerealiseerd worden: Hans 

van Bentem, Koen van den Broek, Tom Claassen, 

Jan De Cock, Joost Conijn, Harry van Dierendonck, 

Huibert van Dorp, Guido Geelen, Scarlett Hooft 

Graafland, Floor van Keulen, Hans Op de Beeck, Jan 

van der Ploeg, Tomas Rajlich, Marc Ruygrok, Bert 

Teunissen, Anais Tondeur en Luc Tuynmans.

De eerste solo tentoonstelling is dus voor de 

beeldhouwer Guido Geelen (1961). Zes beelden 

staan er in de enorme ruimte. Menno vertelt 

enthousiast over de tentoonstelling en de 

Guido Geelen

kunstenaar.  “Guido heeft mallen gemaakt van voor hem 

bekende mensen. Van de afgietsels zijn keramische beelden 

gemaakt. Deze heeft hij over de gehele ‘huid’ doorboord 

met speldengaatjes.” Menno, die Guido Geelen en Piet 

Hein Eek al eerder met elkaar in contact had gebracht, 

ziet nu een prachtig samenwerkingsproject ontstaan. De 

glazen vitrinekasten met messing randen zijn door Piet 

Hein Eek ontworpen en gemaakt. Een vlinderdeskundige 

van Naturalis heeft een selectie van vlinders per continent 

gemaakt en deze zijn in de beelden geprikt. Een presentatie 

die een vlinderverzamelaar niet gewend is. De vlinders lijken 

bijna weg te kunnen vliegen. Dat zorgde bij de opening 

tot wat consternatie. Charles Essche (directeur van het Van 

Abbemuseum), die het openingswoordje sprak, begon zijn 

betoog over de vlinders die hij zag vliegen terwijl hij naar 

de bovenverdieping liep. Deze hadden waarschijnlijk in 

het oude gebouw overwinterd. Guido Geelen vraagt met 

zijn beelden aandacht voor het verdwijnen van bijzondere 

vlinderpopulaties.  Geelen heeft zes jaar aan deze serie 

gewerkt. De combinatie van het tere en kleurrijke van de 

vlinders naast het grove, ruwe keramiek opgesloten in de 

glazen vitrinekasten maakt de serie interessant.

De Tilburgse kunstenaar Guido Geelen werkt veel in 

keramiek.

Van 2002-2006 maakte Geelen deel uit van de Tilburgse 

School, een samenwerkingsverband van vijf kunstenaars 

(Guido Geelen(1961), Paul van Dongen(1958), Marc 

Mulders (1958), Reinoud van Vught (1960) en Ronald 

Zuurmond(1964)). Zij waren gefascineerd door materiaal 

en de daarbij mogelijke ambachtelijke technieken. 

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

Boven: Glasobject en wandkleed van 

Marc Mulders.

http://www.marcmulders.com

Overige foto’s bij dit artikel:

Beelden met vlinderpopulaties van 6 

continenten (voorgaande pagina’s), in 

metaal gegoten boerenkool, rode kool 

en slakrop, aluminium schapen en 

keramiek object van Guido Geelen.

http://www.guidogeelen.com

15-a 15-b

Naast Geelen volg ik met name Marc Mulders al een 

tijd. Zijn expressieve manier van werken, de vrijheid in 

materiaalkeuzes en diversiteit vind ik bijzonder interessant. 

Ook de link die beide kunstenaars hebben met religie 

vind ik boeiend. Ik sprak Marc tijdens de atelierroute 

in Oirschot, waar hij sinds kort woont. Ik bewonder zijn 

gebrandschilderde raam in het Catherijne Convent in 

Utrecht. Afgelopen maand was zijn werk (schilderijen, 

schalen en kleden) te bewonderen op Object Rotterdam (zie 

bijdrage over Art Rotterdam in Pub Art).

Het werk van Guido Geelen kom je ook op veel verschillende 

plaatsen tegen, maar is veel minder toegepast en 

toegankelijk. Het kunstwerk ‘schapen voor Anna’ is onlangs 

aangekocht door de vriendengroep van het Singer museum 

(Laren) en staan daar te pronken in de museumtuin (als 

vervanging voor de gestolen beelden, zie het artikel over 

De Denker). Guido Geelen laat vaak de gietstaven aan zijn 

werk zitten, waardoor deze een onderdeel worden van 

het beeld.  Ook doorboort hij de beelden vaak, waardoor 

de binnenkant even zichtbaar wordt als de buitenkant. De 

binnenkant is net zo belangrijk als de buitenkant. Zo maakte 

hij in 2000 een varken van verguld aluminium. Ook de 

schapen voor Anna zijn doorboord. Het onderwerp 

van Geelen is de natuur, veelal dieren of de mens. 

De manier van werken van beide kunstenaars sluit 

aan op die van Piet Hein Eek. Ook Geelen en Mulders 

experimenteren met andere materialen en gaan 

nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Zij laten zich 

inspireren door anderen en gaan vernieuwing niet uit 

de weg.

Zo ontwierp Geelen in 2009 samen met Piet Hein Eek een 

kerst-boom-stal. Een boom van titaniumstaal, volgehangen 

met grote glazen objecten. Die objecten vormen samen een 

grote kerstgroep met het kindje Jezus, een kribbe, Jozef en 

Maria, herders en de drie wijzen.

De geblazen glasobjecten zijn van binnenuit verzilverd. Het 

Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft het kunstwerk 

aangekocht.

Het zijn kunstenaars die ik nog lang hoop te volgen!
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http:// www.erwinolaf.com

http://www.ingridzweifel.com/

16-a 16-b

In mijn handen ligt een smaakvol boekje, geheel zilver en 

hardcover. Ik kijk mezelf aan in de zilverkleurige omslag. 

Op mijn voorhoofd staat groot de titel LOSER. De ondertitel 

‘over het kleine leed dat falen heet’, moet de titel misschien iets 

verzachten. 

Recensie van het boek ‘Loser’

Op de achterklap staat: “Faillissement? Liefdesverdriet? 

Ontslagen? Gescheiden? Gezakt? Afgewezen? Dan is dit 

jouw boek!”.  Wie herkent zich hier nu niet in? Volgens het 

voorwoord horen tegenslagen, flaters en teleurstellingen bij 

het leven. De auteurs Anneloes van 

Gaalen en Willemijn van Herwijnen 

hebben meer dan 60 kunstenaars in verschillende 

disciplines bij elkaar gezocht. Zij zochten werk, waarin de 

kunstenaar de loser in zichzelf omarmt en met zijn grootste 

falen ‘iets’ heeft gedaan.

Het is dus een bijzonder positief boek, dat laat zien dat 

iedereen vanuit iets negatiefs toch weer nieuwe energie 

kan halen en daar zelfs succesvol mee kan worden.

Opvallend is natuurlijk het fotowerk van Erwin Olaf, die 

in zijn serie Self Portrait uit 2009, 

zichzelf in een drieluik laat zien: I Wish, 

I am, I will Be. De fotograaf lijdt aan 

longemfyseem en toont zijn eigen 

lichamelijk falen. De kunstenaar Ingrid 

Zweifel irriteerde zich aan de mensen 

om haar heen die constant aan het 

bellen zijn. Zij bedacht het project: 

My Phone is Off for You. De tekst 

drukte ze op onder andere buttons, 

stickers en een zakdoek (die tevens 

telefoonsignalen blokkeert).

Ben je ook altijd druk met waxen, 

epileren en scheren? Helemaal niet 

nodig. Omarm de overbeharing, zoals 

ook Miss Geschick & Lady Lapsus dat 

deden en bedruk je ondergoed met 

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma

LOSER, 

over het kleine leed dat falen heet

auteurs: Anneloes van Gaalen & 

Willemijn van Herwijnen

Uitgeverij d’jonge Hond

www.dejongehond.nl

15,00 - 256 pagina’s met ca. 250 

illustraties

ISBN: 978-90-89102-14-0

http://nuttytarts.myshopify.com/

17-a 17-b

haar! Het is blijkbaar echt een groot ‘Loser’ probleem, daar 

meer creatieven met ideeën rond overbeharing kwamen. 

Zo heeft Nutty Tarts ondergoed met haren erop gemaakt en 

doet de uitspraak: “het is maar haar, mensen!”. Silvia B. maakte 

in haar SKINOVER-lijn, prachtige leren handschoenen met 

haren, littekens en sproeten, klein imperfecties. Verder zijn 

er prachtige ontwerpen te zien, die zijn geïnspireerd op 

pleisters. Een gouden pleister (van Alyssa Dee Krauss) om te 

dragen na een scheiding of een pleister met kristallen (de 

Communicator van Fabian Seibert).

Zo zijn er vele voorbeelden. Een boekje met humor en zeer 

verrassende ontwerpen. Het boekje is een echt hebbeding 

en dus ook een geweldig cadeautje voor goede vrienden, 

familie, relaties, enzovoort. Een boekje om vrolijk van te 

worden en om af en toe in een ‘loser-moment’ in te kijken en 

zo weer nieuwe energie te krijgen. Misschien is het af en toe 

fijn om een Loser te zijn!

Azaleastraat 2 - 1214 CG Hilversum

K U N S T P R O J E C T E N

Tentoonstellingen, manifestaties, 
publicaties, bemiddeling, creatief 
advies en concept-ontwikkeling 

voor culturele projecten

U wilt iets organiseren op kunst- en 
cultuurgebied en bent op zoek naar 
praktische ondersteuning. Neem dan 
contact op met Elganan Jelsma of 
Rob Schultheiss via: info@pubart.nl   

Werk van Elganan Jelsma
te zien in ‘Magdat?lena’

Tentoonstelling ter ere van 100 jaar 
Internationale Vrouwendag

 Op 27 maart is Elganan zelf aanwezig.
Meer info: www.elganan.nl

ISM Art & Design Display, Naarderstraat 35 Hilversum,  6 maart t/m 10 april 2011
Open: zaterdag en zondag van 13:00 - 17:00 uur

Schalen van Marc Mulders (boven en 

linksonder).

http://www.marcmulders.com

http://www.galeriezand.com

‘Wind Knitting Factory’ van Merel 

Karhof.

http://www..merelkarhof.nl

http://www.zuiderzeemuseum.nl

Wandobject van Réka Fekete.

http://rekafekete.com

http://www.louisesmit.nl

http://www.artrotterdam.com

18-a 18-b

Art Rotterdam vond plaats in de voormalige ontvangsthal 

van de Holland Amerikalijn. Makkelijk bereikbaar met de 

metro! Toch bezochten wij eerst Object Rotterdam in het 

tegenoverliggende havengebouw Las Palmas. Hier stond het 

autonoom design centraal. Er was ruimte om rustig rond te 

kijken en te genieten van prachtige vormgeving en sieraden. 

Wat ons bij binnenkomst direct trok was de stand van ZAND, 

de galerie voor kunst, vormgeving en mode uit Eindhoven. 

Zij hadden prachtige glazen schalen van Marc Mulders 

staan, daarnaast ook kleden en een enkel schilderij. Omdat 

het rustig was kregen wij alle aandacht en konden we alles 

goed bekijken. In de glazen schalen weet Mulders een 

abstrahering te bereiken die hij in zijn andere werk niet snel 

toepast. Fascinerend om te zien dat ook een gerenomeerd 

Art Rotterdam & 
Object Rotterdam

kunstenaar als Marc Mulders nog steeds onderzoekt, nieuwe 

dingen aan wil gaan en niet blijft hangen in de geijkte kunst 

die zich al bewezen heeft. 

Tegenover Zand stond de stand van het Zuiderzee museum, 

heel gewaagd met 2 kunstenaars die deze zomer daar 

exposeren. Het kunstwerk van Merel Karhof bestond uit een 

breimachine die aangedreven werd door een windmolen, 

The Wind Knitting Factory. Van de breisels maakt ze sjaal, 

kledingstukken, maar ook meubelbekleding.

Verder waren er prachtige sieraden, van heel bekende 

ontwerpers als Ted Noten, maar ook minder bekende. Er 

werd veel met verschillende materialen geëxperimenteerd. 

Zo zagen wij bij Galerie Louise Smit uit Amsterdam, een 

wandobject en de sieraden/ 

objecten van Réka Fekete, die 

in 2010 is afgestudeerd. Kleine 

objecten van metalen plaatjes 

met beweegbare onderdelen, 

aan elkaar geknoopt met 

stukjes ijzerdraad.

Na deze zeer inspirerende 

beurs, liepen we naar de 

overkant, waar de echte Art Rotterdam plaats vond. Een 

ruim opgezette beurs met veel nationale en internationale 

galerieën. Het was fijn te merken, dat de galerieën niet hun 

winkel uit hadden gestald, maar een mooie presentatie 

gaven van 1 of 2 van hun kunstenaars. En het niveau was 

hoog. Veel galerieën zitten wel in dezelfde lijn/ sfeer. Er was 

veel trendy kunst te zien. Waaronder veel fotografie.  

De kunstenaar Daan Samson en fotograaf Jeronimus van Pelt 

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss / Daan Samson & Jeronimus van Pelt 

40
41

Mrt ’11 - Losers Mrt ’11 - Art Rotterdam & Object Rotterdam



Schalen van Marc Mulders (boven en 

linksonder).

http://www.marcmulders.com

http://www.galeriezand.com

‘Wind Knitting Factory’ van Merel 

Karhof.

http://www..merelkarhof.nl

http://www.zuiderzeemuseum.nl

Wandobject van Réka Fekete.

http://rekafekete.com

http://www.louisesmit.nl

http://www.artrotterdam.com

18-a 18-b

Art Rotterdam vond plaats in de voormalige ontvangsthal 

van de Holland Amerikalijn. Makkelijk bereikbaar met de 

metro! Toch bezochten wij eerst Object Rotterdam in het 

tegenoverliggende havengebouw Las Palmas. Hier stond het 

autonoom design centraal. Er was ruimte om rustig rond te 

kijken en te genieten van prachtige vormgeving en sieraden. 

Wat ons bij binnenkomst direct trok was de stand van ZAND, 

de galerie voor kunst, vormgeving en mode uit Eindhoven. 

Zij hadden prachtige glazen schalen van Marc Mulders 

staan, daarnaast ook kleden en een enkel schilderij. Omdat 

het rustig was kregen wij alle aandacht en konden we alles 

goed bekijken. In de glazen schalen weet Mulders een 

abstrahering te bereiken die hij in zijn andere werk niet snel 

toepast. Fascinerend om te zien dat ook een gerenomeerd 

Art Rotterdam & 
Object Rotterdam

kunstenaar als Marc Mulders nog steeds onderzoekt, nieuwe 

dingen aan wil gaan en niet blijft hangen in de geijkte kunst 

die zich al bewezen heeft. 

Tegenover Zand stond de stand van het Zuiderzee museum, 

heel gewaagd met 2 kunstenaars die deze zomer daar 

exposeren. Het kunstwerk van Merel Karhof bestond uit een 

breimachine die aangedreven werd door een windmolen, 

The Wind Knitting Factory. Van de breisels maakt ze sjaal, 

kledingstukken, maar ook meubelbekleding.

Verder waren er prachtige sieraden, van heel bekende 

ontwerpers als Ted Noten, maar ook minder bekende. Er 

werd veel met verschillende materialen geëxperimenteerd. 

Zo zagen wij bij Galerie Louise Smit uit Amsterdam, een 

wandobject en de sieraden/ 

objecten van Réka Fekete, die 

in 2010 is afgestudeerd. Kleine 

objecten van metalen plaatjes 

met beweegbare onderdelen, 

aan elkaar geknoopt met 

stukjes ijzerdraad.

Na deze zeer inspirerende 

beurs, liepen we naar de 

overkant, waar de echte Art Rotterdam plaats vond. Een 

ruim opgezette beurs met veel nationale en internationale 

galerieën. Het was fijn te merken, dat de galerieën niet hun 

winkel uit hadden gestald, maar een mooie presentatie 

gaven van 1 of 2 van hun kunstenaars. En het niveau was 

hoog. Veel galerieën zitten wel in dezelfde lijn/ sfeer. Er was 

veel trendy kunst te zien. Waaronder veel fotografie.  

De kunstenaar Daan Samson en fotograaf Jeronimus van Pelt 

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss / Daan Samson & Jeronimus van Pelt 

Er was veel te zien op de beurs, 

zoals dit bouwpakket van Michael 

Johansson bij galerie Ramakers

http://galerieramakers.nl

Eva Wolfs, 

Restaurateur 

van keramiek 

en glas, Amsterdam (© Daan Samson 

& Jeronimus van Pelt, 2011) 

http://www.daansamson.nl

http://www.jeronimusvanpelt.nl

De Art Babes 

waaronder:

Tinkebell. 

Almost 18+ (For Your Pleasure).

http://www.looovetinkebell.com

19-a 19-b

hebben voor de serie Art Babes, acht vrouwelijke curatoren, 

theoretici, kunstenaars, recensenten en museumdirecteuren 

als sexy stoeipoes neergezet en gefotografeerd. Deze 

portretten hingen bij de entree van de bovenverdieping. 

Daan en Jeronimus worden vertegenwoordigd door Torch 

Gallery uit Amsterdam. Bij de stand van deze galerie was 

Tinkebell (pseudoniem voor Katinka Simonse (Goes, 1979)) 

aanwezig. Van haar waren dit keer geen hamsterballen, 

geen kuikentjes, geen kattentas, maar geborduurde 

pornografische 

afbeeldingen van 

(te?) jonge meisjes 

te zien. Over de 

foto’s (die zij van 

internet afhaalt) 

heen borduurt 

zij bloemetjes. 

Ze onderzoekt 

in deze serie de 

verschuiving van 

morele grenzen 

die optreedt binnen het online en offline debat over 

pornografie en seksuele leeftijdsgrens. Het borduren, de 

ouderwetse huisvlijt wordt toegepast als contrast met de 

kille pornowereld, maar ook als symbool voor de continue 

verbloeming van de schijnbaar alsmaar toenemende 

interesse in dergelijk beeldmateriaal. Dus aan de 

ene kant toont de galerie de vrouwen die als sexy 

stoeipoezen op een voetstuk worden gezet en aan de 

andere kant de trieste wereld van de tienermeisjes in 

de pornowereld verbloemd met een borduurwerkje. 

De catalogus ‘ Almost 18+ (For Your Pleasure)’ heeft zij 

voor mij gesigneerd. 

Ik ga graag naar dit soort beurzen toe om te peilen 

wat er in de galeriewereld wordt gepresenteerd. Ik 

denk wel dat het goed is dat er daarnaast andere 

presentatie plekken zijn. Musea en de meer alternatieve 

kunstlocaties. Plekken waar meer geëxperimenteerd wordt 

en waar spannende en misschien ook meer inhoudelijke 

statements durven te worden gemaakt.

Er was veel te zien op de beurs, 

zoals dit bouwpakket van Michael 

Johansson bij galerie Ramakers

http://galerieramakers.nl

Eva Wolfs, 
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& Jeronimus van Pelt, 2011) 
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http://www.jeronimusvanpelt.nl
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Daan en Jeronimus worden vertegenwoordigd door Torch 

Gallery uit Amsterdam. Bij de stand van deze galerie was 

Tinkebell (pseudoniem voor Katinka Simonse (Goes, 1979)) 

aanwezig. Van haar waren dit keer geen hamsterballen, 

geen kuikentjes, geen kattentas, maar geborduurde 
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afbeeldingen van 

(te?) jonge meisjes 

te zien. Over de 

foto’s (die zij van 
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die optreedt binnen het online en offline debat over 

pornografie en seksuele leeftijdsgrens. Het borduren, de 

ouderwetse huisvlijt wordt toegepast als contrast met de 

kille pornowereld, maar ook als symbool voor de continue 

verbloeming van de schijnbaar alsmaar toenemende 

interesse in dergelijk beeldmateriaal. Dus aan de 

ene kant toont de galerie de vrouwen die als sexy 

stoeipoezen op een voetstuk worden gezet en aan de 

andere kant de trieste wereld van de tienermeisjes in 

de pornowereld verbloemd met een borduurwerkje. 

De catalogus ‘ Almost 18+ (For Your Pleasure)’ heeft zij 

voor mij gesigneerd. 

Ik ga graag naar dit soort beurzen toe om te peilen 

wat er in de galeriewereld wordt gepresenteerd. Ik 

denk wel dat het goed is dat er daarnaast andere 

presentatie plekken zijn. Musea en de meer alternatieve 

kunstlocaties. Plekken waar meer geëxperimenteerd wordt 

en waar spannende en misschien ook meer inhoudelijke 

statements durven te worden gemaakt.

http://www.space-invaders.com/

http://cinquecollective.com/blog/

quick-interview-space-invader-watch

http://www.mrbrainwash.com 

http://www.banksy.co.uk 

http://www.tate.org.uk/shop/

http://www.oscars.org/

Banksy’s identiteit wordt angstvallig 

geheimgehouden. Door street-art 

akties als de ‘Guantanamo Bay 

gevangene in Disneyland’ is zijn 

relatie met het establishment niet 

echt optimaal te noemen.

De titel van de film verwijst naar het 

feit dat bij veel musea (zoals b.v. Tate 

Modern) de enige uitgang via de 

winkel loopt, de commercialisering 

van de kunstwereld. Banksy heeft in 

het Tate een aantal keer eigen werk 

tussen de collectie in gehangen.

Bas Jelsma, 1985

master televisiewetenschappen, 

Universiteit Utrecht

20-a 20-b

Het is nacht. Twee mannen klimmen 

moeiteloos een dak op. De één heeft een 

emmer behangplaksel bij zich, de ander 

een gigantische print van een overleden 

worstelaar. Dit is de wereld van street art, de 

wereld van Banksy.

‘Exit Through The Gift Shop’ draait om Fransman Thierry 

Guetta, de eigenaar van een kringloopwinkel die non-stop 

alles filmt wat in zijn leven gebeurd. Op een 

dag volgt hij zijn neefje die, in de stijl van 

andere street artists, kunst geïnspireerd 

door het video spelletje Space Invaders 

op openbare plekken plaatst. Langzaam 

kruipt Guetta dieper in deze wereld van 

graffiti, stickers en andere plaksels, tot 

hij uiteindelijk de legendarische Banksy 

ontmoet. Banksy raakt bevriend met 

Guetta, en begint hem te zien als een soort 

leerling.

Halverwege de film worden de rollen 

echter omgedraaid. Guetta wordt 

gestimuleerd door Banksy om zijn eigen 

kunst te maken, maar draait hierin helemaal door. Dit begint 

met kleine projectjes, zoals stickers met zijn gezicht die hij 

overal plakt, en uiteindelijk vormt hij een alter ego voor 

zichzelf in de vorm van Mr. Brain-Wash. Onder deze naam 

begint hij een kunststudio, waar alles draait om de verkoop. 

Ondertussen neemt Banksy de documentaire over om 

kritiek te geven op wat er gebeurt.

Banksy geeft met deze documentaire een interessante kijk 

op de staat van de kunstwereld. Guetta is een amateur, 

die prints maakt als lopende band werk, maar doordat hij 

zichzelf neerzet als een ster verkoopt hij als een gek. De 

film laat zien dat het niet meer draait om de kwaliteit van 

de kunst, maar om het spektakel eromheen, en dat zelfs de 

kunst van de meest briljante kunstenaars wordt gebruikt 

om meer geld te verdienen. De titel verwijst dan ook naar de 

giftshop bij de uitgang van musea, waar allemaal troep te 

koop is om te verdienen aan de kunstenaars. 

En ook in de filmwereld is  ‘Exit Through The Gift Shop’ 

controversieel. Als 

kijker kun je niet 

anders dan je afvragen 

in hoeverre dit hele 

project is gepland 

door Banksy, en of het 

dus eigenlijk wel een 

echte documentaire 

is. Toch was de film 

genomineerd voor 

een Oscar voor beste 

documentaire van 

Tekst: Bas Jelsma - Foto’s: Banksy

Wat is kunst? 
Banksy laat zich horen. 
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alles filmt wat in zijn leven gebeurd. Op een 

dag volgt hij zijn neefje die, in de stijl van 

andere street artists, kunst geïnspireerd 

door het video spelletje Space Invaders 

op openbare plekken plaatst. Langzaam 

kruipt Guetta dieper in deze wereld van 

graffiti, stickers en andere plaksels, tot 
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kunst te maken, maar draait hierin helemaal door. Dit begint 

met kleine projectjes, zoals stickers met zijn gezicht die hij 

overal plakt, en uiteindelijk vormt hij een alter ego voor 

zichzelf in de vorm van Mr. Brain-Wash. Onder deze naam 

begint hij een kunststudio, waar alles draait om de verkoop. 

Ondertussen neemt Banksy de documentaire over om 

kritiek te geven op wat er gebeurt.

Banksy geeft met deze documentaire een interessante kijk 

op de staat van de kunstwereld. Guetta is een amateur, 

die prints maakt als lopende band werk, maar doordat hij 

zichzelf neerzet als een ster verkoopt hij als een gek. De 

film laat zien dat het niet meer draait om de kwaliteit van 

de kunst, maar om het spektakel eromheen, en dat zelfs de 

kunst van de meest briljante kunstenaars wordt gebruikt 

om meer geld te verdienen. De titel verwijst dan ook naar de 

giftshop bij de uitgang van musea, waar allemaal troep te 

koop is om te verdienen aan de kunstenaars. 

En ook in de filmwereld is  ‘Exit Through The Gift Shop’ 

controversieel. Als 

kijker kun je niet 

anders dan je afvragen 

in hoeverre dit hele 

project is gepland 

door Banksy, en of het 

dus eigenlijk wel een 

echte documentaire 

is. Toch was de film 

genomineerd voor 

een Oscar voor beste 

documentaire van 

Tekst: Bas Jelsma - Foto’s: Banksy

Wat is kunst? 
Banksy laat zich horen. 

PubArt Winkel
In de PubArt Winkel worden onze eigen 

uitgaves en die van kunstenaars waarvoor 

we bemiddelen aangeboden. De vermelde 

prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief 

eventuele verzendkosten. U kunt deze 

uitgaves bestellen door een mail te sturen 

naar info@pubart.nl, u ontvangt dan per mail 

een factuur. Na betaling hiervan wordt uw 

bestelling verzonden.

De PubArt artikelen zijn ook te koop in: 

Kunstkabinet Elganan, 

Azaleastraat 2 (hoek Neuweg), 

1214 CG Hilversum, tel 06-54 300 530. 

Geopend: Vrijdag van 12.00-17.00 en op 

afspraak.

Colofon:
PubArt omvat activiteiten van Elganan 

Jelsma en Rob Schultheiss, o.m. het 

organiseren van bijeenkomsten en 

manifestaties en het uitgeven van 

PubArt tijd/schrift.

PubArt tijd/schrift is een digitaal 

verspreide publicatie waarin wij verslag 

doen van zaken en gebeurtenissen in de 

kunstwereld.

PubArt tijd/schrift wordt kostenloos 

verspreid onder geïnteresseerden. Als u 

op de mailinglijst wilt komen kunt u een 

verzoek zenden aan: info@pubart.nl

Jaarlijk maken wij uit de digitale 

PubArt tijd/schriften een selectie die 

we in papieren vorm uitgeven. Bij deze 

geprinte uitgave wordt een origineel 

kunstwerk bijgesloten. Het papieren 

PubArt tijd/schrift kunt u bestellen via 

info@pubart.nl

Concept, redactie en uitvoering: 

Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

Vormgeving: Rob Schultheiss, 

Aandacht-communicatie

issn: 2211-3401

In het volgende nummer van PubArt tijd/schrift 
o.a. aandacht voor onze Expositie ‘Beschermheiligen‘.

 De tentoonstelling is van 3 maart tot 4 juni te zien in het Meertens instituut in Amsterdam
 (toegang gratis, graag vooraf aanmelden via info@meertens.knaw.nl) 

en van 1 juli tot 23 oktober in het Comenius museum in Naarden.
Meer informatie vindt u op:www.pubart.nl

Titel: Exit through the gift shop

Regie: Banksy

Uitgebracht: 2010 - DVD - 83 minuten 

Engelstalig - Nederlands ondertiteld

http://www.a-film.nl
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PubArt Winkel
w w w. p u b a r t . n l  o f  i n f o @ p u b a r t . n l

Catalogus Beschermheiligen
ISBN 978-90-79628-16-2

Fullcolour, 50 pag., 21x19 cm.

Catalogus met werken van deelnemers aan 

de reizende expositie ‘Beschermheiligen’.

Te zien van mrt-juni, Meertens instituut 

A’dam, juli-okt 2011, Comenius museum, 

Naarden.

Gelimiteerde en genummerde uitgave. 

 15,00 euro

     

Beschermheiligen prentjes
Fullcolour, 55 kaarten, 5,8x8,8 cm.

Verzameling prentjes, levensbeschrijvingen 

en patronaten van beschermheiligen.

 12,50 euro

De vliegerkoning
Auteur: Rob Schultheiss - Handgebonden 

dichtbundel met 3 originele grafieken, 

formaat ca 7,5x15 cm, genummerd en 

gesigneerd. 

 45,00 euro

De Moederschool
ISBN 978-90-79628-13-1

Zw/w, 48 pag., 16,3x24 cm. 

Catalogus. Kunstenaars van de AKKV en de 

Gooise Kunstkring maakten werk n.a.v. het 

boekje ‘De Moederschool’ van de 17e eeuwse 

pedagoog/filosoof Comenius.

Expositie: Comenius museum (Naarden) 11 

jun - 12 sep 2010, Huizer museum (Huizen) 25 

jun - 4 sep 2010.

 2,00 euro

De Moederschool
hedendaagse kunstenaars geïnspireerd door Comenius

Elganan Jelsma • Hans van der Linde

Ware schaal
ISBN 978-90-79628-08-7

Fullcolour, 18 x 2 pag., 8,7x21 cm. 

Catalogus. 17 kunstenaars maakten t.g.v. 

de Kunstweek 2009 van een schaal een 

waar kunstwerk. Expositie 1/14 nov ‘09, 

Kunstkabinet Elganan.

 5,00 euro

Elganan & Schultheiss
ISBN 978-90-79628-06-3

Fullcolour, 18 x 2 pag., 8,7x21 cm. 

Presentatie met werk van Elganan Jelsma en 

Rob Schultheiss.

 5,00 euro

2010. Ook hier gingen discussies over de mysterieuze aard 

van het project, aangezien Banksy de prijs niet op zou 

mogen halen als hij niet zijn identiteit prijs zou geven. 

  

De film is een bron van inspiratie, of 

het nu een documentaire is of niet. 

Doordat je als kijker samen met Guetta 

in de wereld van street art rolt, kun je 

samen met hem enthousiast worden 

door alles wat er gebeurt en begrijp 

je waarom hij ook een deel van die 

wereld wil zijn. Als Mr. Brain-Wash 

uiteindelijk een enorm succes wordt, 

kun je je verwonderen over zijn 

inhaligheid en het succes, of er 

misschien wat van leren. Hoe het 

ook zij, de film zal zeker nog een 

tijd in je hoofd rondspoken. 
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Het zal je maar gebeuren, dat je na jaren aan de weg 

timmeren, opeens binnen een paar weken wordt benaderd 

door twee belangrijke musea  die allebei opeens een grote 

themaexpositie van je werk willen organiseren... Het overkwam 

Robbie Cornelissen. Hij werd vlak na elkaar door het Haagse 

Gemeentemuseum  en door het Centraal museum Utrecht 

gevraagd om een tentoonstelling in te richten.

Het jongetje
en de ruimte
Tekeningen van Robbie Cornelissen

Toen Elganan en ik op 10 maart bij de opening van de 

tentoonstelling in Utrecht waren, werden we overdonderd 

door de gigantische potloodtekeningen. 

Uit de tekeningen van Robbie Cornelissen zijn in de loop 

der tijd de personen verdwenen (op oudere tekeningen 

staan ze nog wel) en ook kleuren, die in de interessante 

schetsboeken regelmatig te zien zijn, gebruikt hij niet meer. 

Het werk wordt tegenwoordig met alleen gewone potloden 

of grafiet-stiften getekend.

Wat op die manier ontstaat zijn grote zwart/wit tekeningen 

van ruimtes. Het zijn letterlijk ruimtes. Ze zijn namelijk ruim, 

heel erg ruim. Je kunt er als beschouwer uren ver in dwalen. 

Vaak is er wel een vorm van architectuur te zien, soms met 

de uitstraling van Batman’s Gotham-city en soms met de 

constructies van een stationsoverkapping in de stijl van 

Hollands Spoor,  Den Haag. 

Maar boven de skyline van Gotham-city is altijd een 

onmetelijk uitspansel en de constructie van de stationshal 

is aan weerszijden open.  De ruimtes van Robbie schijnen 

echter altijd begrensd te zijn. Luchten of openheid heb ik 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_

Den_Haag_HS

en.wikipedia.org/wiki/Gotham_City

www.thewallpapers.org/tag/

batman+begins

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss & Elganan Jelsma
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zelf niet kunnen ontdekken. Zelfs bij ‘stads-gezichten’ is de 

horizon zo gekozen dat de hemel buiten de tekening blijft.  

Ook op een andere manier is de eindigheid in het werk 

terug te vinden. In ‘De Executiekamer’ (240x340cm) zie je 

een zwarte kamer met een leegwit bed met een uitsteeksel 

waarop iemand met uitgestoken arm kan worden 

vastgesnoerd. Klaar voor de injectie...

De grote kubus in het Centraal museum (aan alle kanten 

helemaal vol getekend met potloodstreepjes) omsluit een 

duidelijk afgebakende ruimte. Je kunt er een paar keer 

helemaal omheen lopen maar een uitgang (of ingang) zul 

je niet ontdekken.  En in het werk ‘ontelbaar’ (138x192cm) 

heeft hij een vlakverdeling bestaande uit min-of-meer 

rechthoeken met duizenden getallen volgeschreven, maar 

ook dit aantal getallen is eindig. Er zijn weliswaar heel veel 

getallen maar er is uiteindelijk een laatste getal.

Toch verwijst Robbie in de titel van het magnum opus in 

Utrecht naar de oneindigheid: “Little boy pissing at the 

universe X”. 

Hij heeft onder deze titel al eerder versies van dit werk 

gemaakt, maar de Utrechtse versie is vooralsnog de grootste. 

De duizenden horizontale lijnen die door Robbie, studenten 

van de HKU en bezoekers van de tentoonstelling op het 

vel papier van maar liefst 17 meter lang worden getrokken 

vormen een oppervlak van grijstinten dat te groot is om in 

één keer te overzien, waarop het lastig is om te focussen 

en dat schijnt te trillen voor je ogen. Je kunt rustig op de 

tribune zitten kijken naar de lijntrekkende vrijwilligers, of 

staren naar het nagenoeg-maar-net-niet-helemaal egaal 

zwarte vlak. 

Hij vertelde me dat het werk oorspronkelijk 4,40 meter 

hoog zou worden maar dat het inmiddels misschien wel 

6,60 meter hoog wordt. De structuur van de gestucte muur 

waar het papier voor hangt is inmiddels onbedoeld in de 

tekening te zien. “Misschien hadden we de muur vlakker 

moeten afwerken, maar ja, het maken van een tekening 

pakt eigenlijk nooit precies uit zoals je het vooraf uitgedacht 

hebt.”

Een effect van dat doordrukken van de muur in de tekening 

is dat de rechterkant van de bobbeltjes donkerder zijn dan 

de linkerkant (alle lijnen lopen van rechts naar links) zodat 

het vlak van rechts af gezien een andere densiteit heeft dan 

www.youtube.com/

watch?v=g8Jj1kh1mek

www.youtube.com/

watch?v=5Zc__oNjOeI
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wanneer je het werk van de linkerkant af bekijkt. “Het was 

niet de bedoeling dat er een richting in te ontdekken valt. 

Misschien laat ik ook nog mensen lijnen de andere kant op 

trekken om het effect weg te werken. Of misschien komt dat 

met een volgende versie.”

De vraag of dit gigantische werk door het Centraal museum 

verworven is, blijkt niet helemaal beantwoordbaar. “Ik 

denk dat het hier achterblijft, het hoort hier thuis en is 

een onderdeel van de expositie Studio Vertigo. Als ik het 

dan later, ergens anders, in een grote expositie zou willen 

gebruiken mag ik het vast wel een tijdje lenen. Het Centraal 

museum heeft wel ander werk van me aangekocht.”

De tekeningen hebben iets manisch, iets obsessiefs. De 

kunstenaar is het daar niet helemaal mee eens. “Het is eerder 

een vorm van concentratie. Daarom werk ik ook graag met 

potlood. Met een kwast of penseel ben je net lekker bezig en 

dan moet je weer opnieuw indopen, opnieuw concentreren. 

Met een potlood of grafietstift hoeft dat niet. Je kunt veel 

langer doorgaan, in een soort trance doorwerken.”

Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het 

tekenen van wanden vol nagenoeg identieke tekeningen, 

die samen een animatiefilm vormen, een zekere obsessie als 

oorsprong heeft. Robbie Cornelissen maakt namelijk ook 

animatiefilms waarin zijn tekeningen een grote rol spelen.  

Op een metershoge en brede wand wordt bijvoorbeeld een 

continu veranderend beeld van duizenden handgeschreven 

cijfers geprojecteerd. Hypnotiserend. En in de gang waar 

zijn schetsboeken tentoongesteld worden is een film te 

zien waarin een jongen hijgend hardloopt door de grote 

getekende ruimtes van Robbie Cornelissen. Misschien dat 

de jongen eigenlijk rent door het brein, de gedachtenwereld 

van de kunstenaar. In de antieke oudheid werd het 

denkvermogen van de mens (met de herinnering en het 

deductief en associatief vermogen) gevisualiseerd als 

een ruimte met ontzettend veel kamers met informatie 

die allemaal op de een of andere manier met elkaar in 

verbinding staan en soms gemakkelijk toegankelijk zijn 

en soms hermetisch afgesloten. Zoiets als de bibliotheek 

van ‘De naam van de roos’ maar dan veel groter. Het werk 

‘The capacious memory X’ in het Gemeentemuseum is 

ongetwijfeld ook een weergave van dit concept.

Ik zelf denk niet dat de enorm grote tekeningen met 

de eindeloos herhaalde arceringen en lijnen naar 
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vluchtpunten op de horizon ‘virtuoos’ (technisch volmaakt) 

genoemd kunnen worden (dit begrip wordt regelmatig in 

beschrijvingen van het werk gebruikt). Op detailniveau zijn 

er namelijk tekentechnisch best vraagtekens te plaatsen. 

De perspectieven wringen hier en daar en zijn vaak niet 

helemaal consequent. Ook anatomisch... en de schaduwen 

en verlooptinten... 

En dat is maar goed ook. Virtuoos werk is namelijk wel erg 

knap, maar vaak niet zo interessant. Ik zelf houd wel van wat 

vraagtekens, rafeltjes en splinters. 

De tekeningen van Robbie Cornelissen zijn imponerend, 

imposant, indrukwekkend, intrigerend en groots. Het biedt 

mij aanknopingspunten voor associaties en herinneringen 

en het roept vragen op.  En dat hoort kunst te doen, denk ik.

Voor het Gemeentemuseum maakte Robbie Cornelissen de 

tentoonstelling “The capacious memory” (tot 22 mei 2011) 

met o.a.de potloodtekening: “The capacious memory X”, een 

drieluik van 240x1320 cm. 

In het Centraal museum kun je in de overzichts-

tentoonstelling “Studio Vertigo” (tot 29 mei 2011), naast 

vele andere tekeningen, het werk “Little boy pissing at the 

universe X” zien ontstaan. Een potloodtekening van 17 meter 

breed (!) die bestaat uit uitsluitend horizontale strepen. De 

hoogte van de tekening is op dit moment nog niet bekend 

maar zal waarschijnlijk 660 cm worden...

Bij de twee tentoonstellingen is door NAI uitgevers een 

fraaie monografie met een deel van het geëxposeerde 

werk verschenen. In het boek zijn diverse uitklap-pagina’s 

te vinden waardoor sommige tekeningen op maar liefst 85 

cm breedte kunnen worden afgebeeld. In het echt zijn ze 

nog veel grootser. De teksten van Edwin Jacobs (Centraal 

Museum), Benno Tempel (Gemeentemuseum) en Lex ter 

Braak (fonds BKVB) bieden een aanvullende onderbouwing 

aan de tekeningen. 

Je snapt het al, Robbie Cornelissen maakt hele grote 

potloodtekeningen.

http://www.gemeentemuseum.nl

http://www.centraalmuseum.nl

http://www.naipublishers.nl/

Robbie Cornelissen

Het grote geheugen

Tekst: Lex ter Braak, Edwin Jacobs

Vormgeving: Lesley Moore, 

Geïllustreerd (kleur), Paperback, 128 

pagina’s, Formaat: 24 x 34 cm

Nederlands/Engelse editie, 

ISBN 978-90-5662-811-6, 

25,00

Veel mensen zullen de kunstenares Dora Dolz 

kennen van de mozaïekachtige keramische banken 

in de openbare ruimte. Maar Dora Dolz heeft een 

zeer uitgebreid oeuvre, waaronder prachtige grote 

kleurrijke schilderijen, vloerkleden, glazen kronen en 

spiegels. Zij was een zeer veelzijdig kunstenaar, die 

helaas te vroeg overleden is. De dochter en filmmaker 

Sonia Herman Dolz (1962) maakte een prachtig 

filmportret van haar moeder

Het is een zeer persoonlijk verhaal geworden. Wie was 

Dora Dolz, hoe werkte ze, welke onderwerpen koos ze en 

hoe ging ze om met familie en vrienden. Direct aan het 

begin van de documentaire is al duidelijk dat Dora niet te 

regisseren is en dat Sonia Herman haar concept over de film 

een geheel andere wending moet geven. Mooie dialogen 

tussen haar en haar moeder geven een duidelijk beeld van 

Dora Dolz en haar ongelooflijke levenskracht. Zo zegt Dora 

tegen haar dochter: “Jij bent zo bang voor eenzaamheid, 

maar uiteindelijk komen alle goede dingen voort uit 

eenzaamheid, zeker voor een kunstenaar.” Regelmatig zingt 

Dora Spaanstalige liedjes: “mijn hele leven is beschreven in 

bolero’s”.

Fascinerende beelden en bijzondere associaties worden 

vastgelegd. Zo zijn beelden van de glasblazer, die in 

opdracht van Dora een lamp met glasdruppels in elkaar 

zet, gecombineerd met bijna abstracte beelden van 

Portrait of 
Dora Dolz

de oogoperatie die Dora heeft ondergaan. Maar ook 

het ontstaan van een enorm schilderij met daarop alle 

familieleden. Braaf zitten de kleinkinderen af en toe model, 

waarna ze weer heerlijk in de tuin van het atelier gaan 

spelen. “Onschuld is heel mooi, dat moet je niet helemaal 

verliezen, maar je moet wel beseffen wat er gebeurt!” 

Alles beweegt om Dora heen en zij gaat gewoon door met 

haar werk, het maken van kunst. In opdracht en vrij werk. 

“Omdat ik mijn werk doe in het dagelijks leven, wordt het 

een soort illustratie van mijn leven”. Haar serie glazen 

spiegels (‘bezinning’) en kronen is fascinerend. In de film 

laat Dora haar ‘communiespiegel’ zien, dit kunstwerk 

gecombineerd met haar communie-jeugdfoto laat 

duidelijk de inspiratie zien. In haar gebogen spiegels 

kijk je naar jezelf, maar je ziet jezelf ‘anders’.

Dora Dolz (1941-2008)

Het speelse, toegankelijk werk van Dora Dolz en haar 

persoonlijkheid spreken veel mensen aan. Ze was een 

hardwerkende vrouw en een diva op hetzelfde moment. Een 

‘krachtige’ vrouw met een bijna ontembare energie. 

6-a 6-bTekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma,  Rob Schultheiss, Sonia Herman Dolz
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Zij migreerde in 1965 vanuit Spanje naar 

Nederland. Dora woonde en werkte in 

Rotterdam. Van haar ouders kreeg ze mee dat 

ze “moest houden van het land dat haar te 

eten gaf”. Over een periode van veertig jaar, 

heeft de veelzijdige Dora Dolz kunstwerken 

en monumentale keramiek gemaakt en daarmee een 

onuitwisbare stempel gedrukt op de Nederlandse en 

de internationale kunstwereld. Deze sprankelende en 

indrukwekkende film licht een tipje van de sluier op van de 

kunstwerken, het kunstenaarsleven en de ziel van Dora Dolz.

In 2006 won Dora Dolz de Jeanne Oosting Prijs voor haar 

figuratieve schilderkunst. Dora Dolz keerde vaak terug naar 

Barcelona. Ze liep dan mee in processies van de katholieke 

kerk. Religie komt in veel werk terug. Dolz schilderde 

heiligen, Christusvoorstellingen, maar ook ‘gevallen engelen’. 

Maar altijd op een menselijke manier, niet verheven. Zo 

begon zij met het schilderen van engelen, omdat ze vond 

dat haar kleinkinderen beschermengelen nodig hadden. 

Beter bekend zijn haar monumentale keramische werken 

die haar schilderkunst weer beïnvloedden. De keramiek 

maakte zij voor de openbare ruimte, waarin het Catalaanse 

karakter op een eigenzinnige manier naar voren kwam 

in terugkerende symbolen als de waaier, de slak, de 

druiventros en de meloenschijf. 

Dora Dolz doet enkele opmerkelijke uitspraken over haar 

kunstenaarschap. “Voor mij is kunst het leven” en “ik ben 

niet geniaal dus ik moet het hebben van het tobben.” Toch 

gelooft ze niet dat het lijden aan de basis van de kunst 

ligt, maar vrolijkheid. “Een 

kunstenaar moet voortdurend 

verliefd zijn, op het leven, op 

kleine en grote dingen, op wat 

er om je heen gebeurt”.

Vanwege 100 jaar internationale 

vrouwendag en de tentoonstelling MagDat?Lena van 10 

vrouwelijke kunstenaars in Hilversum wilde ik deze film 

vertonen van mijn grote inspiratiebron, de zeer veelzijdige 

vrouw en kunstenares Dora Dolz.  

In 2001 had ze een prachtige tentoonstelling in de Bergkerk 

in Deventer, waar haar schilderijen en glazen kronen en 

spiegels gepresenteerd werden. Tegelijkertijd was haar 

werk te zien, geïntegreerd in het interieur van kasteel Het 

Nijenhuis bij Heino. Een fascinerende combinatie van oud 

en nieuw. Haar enorme vloerkleden lagen op de grond, 

schilderijen aan de wanden en glazen lampen aan het 

plafond. Vast in de collectie opgenomen is een glazen lamp 

die nu in de hal van het kasteel hangt en een bankje buiten 

in de beeldentuin. In dit kasteel zag ik Dora Dolz in het ‘echt’, 

een kleine ‘sterke’ vrouw. Ik was zo onder de indruk dat ik 

haar niet aan durfde te spreken!  Gelukkig komt ze weer 

een beetje tot leven in deze prachtige documentaire! De 

originele versie van de film ‘Portrait of Dora Dolz’ 2006 (67 

minuten) is te bestellen op DVD.

Kees Franse (1924-1982)

Dora spreekt  in deze film met veel liefde over Kees Franse, 

een collega-kunstenaar en vriend van de familie. Hij was met 

name bekend van zijn houten appels.

De Jeanne Oosting Prijs is een 

jaarlijkse prijs die schilderes en grafica 

Jeanne Bieruma Oosting (1898 – 

1994) uit haar persoonlijke middelen 

in 1970 heeft ingesteld. Prijswinnaars 

van de Jeanne Oosting Prijs waren 

o.a Philip Akkerman (1999), Elisabeth 

de Vaal (2001), Ronald Ophuis (2004), 

Dora Dolz (2006), Paul Nassenstein 

(2008) en Ina van Zyl (2009).

Dora Dolz ontving de Jeanne Oosting 

prijs voor figuratieve schilderkunst.

Deze prijs is op 5 Januari 2007 

uitgereikt in ‘Arti et Amicitiae’,  

http://www.jeanneoostingstichting.nl
Houten appel

Kees Franse & Dora Dolz. 

Capelle a/d IJssel

De DVD kan op de volgende wijze 

besteld worden:

Stort  €15,- op bankrekeningnummer 

52 50 37 918 t.n.v. Hasten Slowly 

Films te Rotterdam onder duidelijke 

vermelding van uw eigen naam en 

adres. U krijgt binnen 10 werkdagen 

de DVD thuis gestuurd.

www.kees-franse.nl  

MUSEUM DE FUNDATIE - KASTEEL HET 

NIJENHUIS

't Nijenhuis 10

8131 RD Heino/Wijhe

www.museumdefundatie.nl

MagDat?Lena, in de ISM Art & Design 

Display van 6 maart t/m 10 april 2011

www.stichtingmagdalena.nl

www.elganan.nl
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Kunsthistoricus Sacha Bronwasser (1968) heeft haar 

ontmoetingen met 10 hedendaagse Nederlandse kunstenaars 

prachtig beeldend beschreven in het boek ZOWERKEN WIJ. 

Open en zeer persoonlijk gaat ze de gesprekken in, spreekt haar 

vooroordelen uit, haar vragen, haar observaties, haar kritiek. 

Door deze persoonlijke benadering komen de kunstenaars 

juist bijzonder tot hun recht, leer je ze een beetje kennen, krijg 

je het gevoel met Sacha mee te lopen en met de kunstenaars in 

gesprek te zijn en je ziet de kunstwerken bijna ontstaan. 

Ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste reactie toen ik het boek in 

handen kreeg was: ‘hmm, een boek met interviews en foto’s 

van beeldende kunstenaars, in een wat 

klein formaat en slappe kaft … jammer, 

dat had toch veel mooier gekund’. Maar ik 

was te snel met mijn oordeel, was teveel 

met het beeldende aspect bezig. Na het 

eerste hoofdstuk was ik al om. Wat kan 

Sacha Bronwasser prachtig beeldend 

schrijven. Ik zag de kunstenaar, in zijn 

atelier, op straat, in gesprek en ik zag het 

werk en de werkwijze voor me op de 

bladzijden ontstaan. Eigenlijk had ik de 

foto’s helemaal niet nodig. En wat is er 

heerlijker dan een goed boek, waarvan je 

de pagina’s gewoon om kunt slaan. Meer, 

ik wilde alleen maar meer …. meer lezen 

over de kunstenaar, over hun denk- , woon- en werkwereld. 

Met enthousiasme zoog ik de verhalen in me op! 

Natuurlijk keek ik daarna ook even naar de foto’s, wilde 

toch het beeld erbij even zien. Van elke kunstenaars is een 

prachtig portret gemaakt. De meesten kijken zeer open, 

toegankelijk en bijna kwetsbaar de camera in. Vastgelegd 

door fotograaf Joost van den Broek (Rosmalen, 1967). En ook 

zijn er van de kunstenaars enkele kunstwerken te zien.

Bronwasser heeft de kunstenaars over een periode van een 

paar jaar een aantal keer gesproken en op verschillende 

locaties meegemaakt. Het zijn kunstenaars waarvan werk in 

binnenlandse en buitenlandse collecties is opgenomen. 

Tjebbe Beekman (Leiden, 1972) – Tjebbe Beekman is een 

schilder pur sang en woont en werkt in Berlijn. “Uiteindelijk 

wil je als schilder alleen maar beter worden. Een doek 

maken dat je zelf verbaast.” Met enthousiasme vertelt hij 

over kunstenaars die als een soort beschermengel op zijn 

pad kwamen en hem het vak hebben geleerd, zoals Hein 

Kuipers, Hans van der Lek en Sigurdur Gudmundsson. 

Beekman schildert bijzondere ruimtes, leeg, grof, donker, 

zonder mensen. 

Nathalie Bruys (Dordrecht, 1975) – Nathalie Bruys is 

geluidskunstenaar  en heeft een virtueel geluidsmuseum 

opgericht, soundmuseum.fm. Ze heeft veel succes met haar 

werk, maar zet zich ook in voor het promoten van andere 

kunstenaars. Ze werkt met sfeer en gevoel en voelt zich af en 

toe meer een doorgeefluik.

Zo Werken Wij
10 ontmoetingen met bijzondere Nederlandse kunstenaars

Sacha Bronwasser geportretteerd 

door Joost van den Broek

8-a 8-bTekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma,  NAI Uitgevers
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Joost Conijn (Amsterdam, 1971) – De 

meesten zullen de kunstenaar Joost Conijn 

kennen van de verslaglegging van zijn reizen 

met zijn zelfgemaakt vliegtuigen en houten 

auto. Alles registreert hij, maakt hij films van. 

Dit interview gaat met name over zijn plannen 

voor het bouwen van een huis. Voor dit nieuwe 

project werkt hij samen met TU studenten. Hij wil 

onafhankelijkheid. “Er moet veel overboord gegooid 

worden, omdat we niet kunnen doordenken op deze 

manier. Daarom is het een leuke tijd.”

Iris van Dongen (Tilburg, 1975) – 

Sacha Bronwasser beschrijft Inge die in de periode dat ze 

van de academie kwam probeerde de techniek van oude 

meesters te begrijpen en toe te passen. “Ik ben opgeleid in 

de tijd dat alles conceptueel en avant-gardistisch moest zijn, 

echt zo’n praatcultuur. Schoonheid voelde als een taboe. 

Terwijl ik goed kon tekenen en mooie dingen 

wilde maken. Bij die schilders zag ik een soort 

schoonheid waar ik van hield, een droomwereld 

die bij me paste.” Iris van Dongen reisde veel, 

woont en werkt momenteel in Berlijn en 

schildert vrouwen, ‘duistere mooie’ vrouwen. 

Bronwasser citeert een bezoeker bij een 

opening van het werk van Van Dongen: 

“Een mooie meid die mooie meiden 

tekent”. Een opmerking die hij niet zou 

hebben gemaakt als hij het werk van 

Iris van Dongen echt had bestudeerd of dit 

hoofdstuk over haar zou hebben gelezen.

Germaine Kruip (Castricum, 1970) -  Germaine Kruip 

was theatervormgever voor zij zich meer op de beeldende 

kunst ging richten. Zij werkt met zeer verschillende 

materialen. Enorme lichtinstallaties heeft zij gemaakt, 

maar bijvoorbeeld ook een beeld van een dunne plaat 

marmer die zij heeft gespiegeld. In alles gaat het haar om 

het ‘kijken’ en de associaties daarbij. Zo ook bij haar project 

Image Archive waarin ze bestaande foto’s naast elkaar zet, 

waardoor er bijzondere associaties ontstaan. Wat ze tijdens 

haar studie heeft geleerd en wat ze probeert te bewaken nu 

ze het steeds drukker krijgt: “Het is een enorme kracht om 

te kunnen spelen. Gewoon iets te kunnen doen zonder dat 

je moet.”

Erik van Lieshout (Deurne, 1968) – Erik van Lieshout is de 

laatste jaren met name bekend door zijn video’s. Erik houdt 

van kunst. “Van mensen zou je toch veel meer moeten 

kunnen houden? Nee, dat heb ik niet.” Deze overpeinzingen 

hoor je in de film Sex is Sentimental (2009). Zijn films 

worden gemonteerd door zijn assistent Core van der 

Hoeven. Zoals Sacha Bronwasser beschrijft: “Hij heeft ‘valse 

macht’. Dat is de bedoeling, daar wordt hij voor betaald. 

Waar Erik zich voor schaamt, dat pikt Core er feilloos uit.”

Aernout Mik (Groningen, 1962) – Bronwasser wil weten 

hoe Aernout Mik de magie in de werkelijkheid krijgt. “Want 

het werk van Mik … heeft dezelfde uitwerking op iedereen: 

totale fascinatie, een hypnose die de figuren overvalt terwijl 

ze kijken naar vrij gewone figuren die vrij gewone dingen 

doen.” Aernout Mik maakt grote filminstallaties met veel 

figuranten. 

9-a 9-b

Saskia Olde Wolbers (Breda, 1971) – Ook Saskia Olde 

Wolbers maakt films. Toch werkt zij weer op een heel andere 

manier dan Aernout Mik. En die verschillen beschrijft 

Bronwasser duidelijk. Olde Wolbers vertelt verhalen! “Juist 

die taal en de fabelachtige verteltechniek, waarin alles met 

alles te maken had, maakt dat je geïnteresseerd luisterde”. 

De kunstenaar vertelt Bronwasser dat alles met de hand is 

gemaakt en dat er geen digitale trucage in haar films zit. 

Bronwasser is gefascineerd, maar komt toch het atelier van 

Olde Wolbers niet in. De kunstenaar ‘doet dat niet meer’, wel 

wil zij een interview geven als zijn in Nederland aan het werk 

is. Zij woont en werkt in Londen. 

Ronald Ophuis (Hengelo, 1969) –  Bij het zien van de 

naam van deze kunstenaar had ik bijna de neiging om het 

hoofdstuk over te slaan. Naar zijn werk kan ik niet kijken. 

Ik heb het gevoel dat ik al te vaak met gruwelijkheden 

geconfronteerd wordt. Toch ben ik benieuwd hoe Sacha 

Bronwasser het werk beschrijft. Dat vertrouwen heeft ze 

mij in de vorige 8 hoofdstukken wel gegeven. En blijkbaar 

heeft ook Sacha moeite sommige beelden te aanschouwen: 

“Achter mij, in het zicht van de kunstenaar, liggen de drie 

vrouwen op het schilderij te wachten op hun verkrachters. 

Ik kijk ze niet meer aan, die makke schapen, die halfdoden 

waar ik geen raad mee weet.” Zij vraagt dan aan de 

kunstenaar of hij als ‘Nederlandse schilder met een fijn leven, 

recht van spreken’ heeft. Maar daar houdt Ophuis zich niet 

mee bezig. “Een schilderij kan ook over nationale moraal en 

ethiek gaan”. Ophuis verzamelt getuigenissen en tweemaal 

per jaar maakt hij een lange lijst met onderwerpen. Daarna 

zoekt hij met een castingbureau naar geschikte acteurs 

die voor het een pose / sfeer neer kunnen zetten en 

aan de hand van die foto’s ontstaan zijn werken. “Als de 

boodschap onaangenaam is, dan moet de stijl of de vorm 

confronterend zijn”. Het hoofdstuk eindigt met de reactie 

van Ophuis op de vraag waarom hij geweld schildert: “Om 

meer te voelen”.

Guido van der Werve (Papendrecht, 1977) –  Guido 

van der Werve maakt korte films die hij nummert. 

Hij werd vooral bekend van zijn film in 2007 waarin 

hij, voor een ijsbreker uit, over het ijs loopt. Op de 

portretfoto staat hij afgebeeld terwijl hij speelt 

op zijn eigen gemaakte ‘schaakpiano’. Muziek is 

belangrijk voor Guido die vindt dat muziek je veel 

directer raakt dan beeld. “Kunst maken, zegt Guido 

van der Werve, is een heel simpel proces. In de 

eerste fase ben je aan het dagdromen. En in de tweede fase 

word je slachtoffer van je eigen dagdromen. Dat levert een 

heleboel gedoe en af en toe mooie momenten op.”

Al met al dus interessante interviews en een bijzondere kijk 

in het leven van de kunstenaars. Het is een boek geworden 

dat interessant is voor andere kunstenaars, maar ook voor 

mensen die niet bekend zijn met kunst. Het geeft een 

kijkje in de wereld achter de mooie presentaties, die van 

de hardwerkende kunstenaar. En zoals Sacha Bronwasser 

al in haar voorwoord zegt: “Zonder kunstenaars geen 

kunstwereld. Als de kunstenaars niet dagelijks in hun 

atelier of werkplaats of in hun hoofd aan de slag gaan, 

is er niets om over te schrijven, niets om in thematische 

tentoonstellingen bij elkaar te zetten, niets te verhandelen.” www.naipublishers.nl

Zo werken wij, 

10 ontmoetingen met bijzondere 

Nederlandse kunstenaars

 Sacha Bronwasser. 

Met portretfoto’s door Joost van den 

Broek

Nederlandse editie | ISBN 978-90-

5662-801-7 | € 22,50 | 2011

Paperback | Geïllustreerd (kleur) | 

216 pagina’s | Formaat: 17 x 24 cm | 

Vormgeving: Pınar&Viola

NAi Uitgevers met bijdragen van 

het Fonds Bijzondere Journalistieke 

projecten, het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, de Mondriaanstichting 

en het Fonds BKVB
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Ik ken Guido Orsetti al ruim 

20 jaar, evenals zijn partner 

en kunstenaar Heidy Orsetti-

Masman.  Samen met hun 

twee kinderen wonen ze in 

een flat in Deventer. Afgelopen 

maand waren we bij hen op 

atelierbezoek. 

Guido Orsetti (1954, Arquata del Tronto, Italië) is geboren 

in Italië en heeft de kunstacademie in Rome doorlopen. 

Daarnaast heeft hij het vak metaalbewerking geleerd door 

jarenlang bij een smederij in Rome te werken. Maar de liefde 

heeft hem naar Nederland gebracht. Vanwege praktische 

omstandigheden werkt hij hier in Nederland, voornamelijk 

met hout en in wat kleinere formaten. Vaak werkt hij in 

series. Een prachtige thema van hem zijn de ‘huizen/ 

gebouwen’. Zelf ben ik met name gefascineerd door zijn 

‘doosjes’. Prachtige kunstobjecten, waar een geheim in schuil 

kan gaan, waar je ‘iets’ in kunt bewaren.

Wij vroegen Guido Orsetti in 2010 of hij mee wilde werken 

aan de tentoonstelling Beschermheiligen. En dat heeft 

hij gedaan. Twee prachtige beelden heeft hij gecreëerd, 

waarvan er één het boegbeeld van de tentoonstelling is 

geworden. Hij beeldde Sint-Jacob uit.  De beelden van Guido 

zijn meestal klein, vanwege een niet te groot atelier.  Je zou 

zijn beelden ook kunnen zien als prototypes voor grote 

beelden in de openbare ruimte.  Want de vormentaal die 

Orsetti gebruikt is groots. 

Atelier bezoek 
Guido Orsetti

Sancti Jacobi, 40 cm hoog

11-a 11-bTekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

Op ons verzoek heeft hij Sint Jacob ook groter uitgewerkt. 

De beschermheilige Sint Jacob de meerdere, is broer van 

Johannes, discipel van Jezus en beschermheilige van 

bedevaartgangers. Bekend van de Jacosbschelp!

Guido Orsetti: “Gefascineerd ben ik door de bedevaart en 

de pelgrims; zij die een nieuwe weg kiezen om zichzelf te 

vinden, om fysieke en metafysieke eenwording te bereiken 

met het heilige…”

Werk van Guido Orsetti is, samen met dat van nog 20 andere 

kunstenaars, te zien t/m 3 juni 2011 in het Meertens Instituut 

te Amsterdam en van 2 juli t/m 23 oktober in het Comenius 

Museum te Naarden-Vesting.

PUB ART PRESENTEERT IN KUNSTKABINET ELGANAN & SCHULTHEISS DE NIEUWSTE 
KUNSTPROJECTEN. � ER ZIJN WERKEN TE ZIEN UIT DE TENTOONSTELLING 'BESCHERMHEILIGEN' EN 
WERKEN VAN KUNSTENAARS DIE BESPROKEN ZIJN IN HET UNIEKE KUNSTTIJDSCHRIFT PUB ART. 
ELGANAN JELSMA EN ROB SCHULTHEISS BESCHRIJVEN DAARIN HUN BELEVENISSEN IN DE 
KUNSTWERELD, RECENSIES VAN TENTOONSTELLINGEN, BOEKEN EN CONCERTEN. � HET 
ZELFONTWIKKELDE POEKELEN-SPEL IS ER IN TWEE EDITIES:  -1- GOOISE KUNSTENAARS EN GOOISE 
DICHTERS -2- 'OUDE BEKENDE' DICHTERS EN LANDELIJKE KUNSTENAARS. � HET PROJECT 
'BOEKENWRAK', WAARVOOR KUNSTENAARS HET BOEK 'WRECK THIS JOURNAL' BEWERKTEN EN 

DOCUMENTEERDEN, IS DEZE DAGEN TE BEWONDEREN IN DE BIBLIOTHEEK VAN HILVERSUM.

12 & 13 JUNI 2011 - AZALEASTRAAT 2 (HOEK NEUWEG) - 1214 CG HILVERSUM

12-a 12-b
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Het is moeilijk om fenomenen als dood en leven, liefde en 

haat, ziekte en gezondheid, rampspoed en geluk of regen en 

droogte te verklaren. Voor specifieke angsten en gebeurtenissen 

is er in de volkscultuur de beschermheilige: mensen waarin 

de ‘Goddelijke vlam’ zichtbaar is en die daarom navolging 

verdienen of de in de bijbel genoemde hemelse engelen. 

Beschermheiligen en beschermengelen worden tot op de 

dag van vandaag vereerd als ‘role-model’ en bemiddelaar en 

gebruikt als handvat voor het leven. 

De databanken Beschermheiligen en Bedevaartsplaatsen 

waren de aanleiding om bij het Meertens Instituut te willen 

exposeren. In het Meertens Instituut werd de tentoonstelling 

geopend door Peter Jan Margry, onderzoeker Religieuze 

Cultuur. Femke Niehof heeft zich bijzonder ingezet om de 

tentoonstelling goed in de belangstelling te zetten. Dat 

resulteerde in een TV uitzending bij Katholiek Nederland TV. 

Zie uitzending gemist: 

http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1070527 

De tentoonstelling in het Meertens Instituut is nog te zien 

t/m 3 juni. Daarna zal deze nog van 2 juli t/m 23 oktober 

2011 te zien zijn in het Comenius Museum te Naarden. 

Welke Beschermheiligen werd waarvoor gekozen?

Vaak koos men een heilige als er op een of andere manier 

verband kon worden gelegd tussen het beroep en het 

levensverhaal van de heilige.  Zo had de evangelist Lukas 

volgens de legende, ooit een portret geschilderd van Maria. 

Vandaar dat hij patroon werd van beeldend kunstenaars en 

met name van schilders. Bij elke intentie of nood past wel 

een toepasselijke patroonheilige.  Sint Clara werd patroon 

van de televisie, omdat zij vanaf haar ziekbed in een visioen 

de kerstnachtmis bijwoonde die op enkele kilometers van 

haar plaats vond. Onlangs werd Sint Isidorus van Sevilla 

uitgeroepen tot patroon van het internet. Hij was de 

eerste die in de vroege middeleeuwen een 

Encyclopedie aanlegde, waarin nagenoeg alle 

toenmalige kennis bijeen was gebracht. 

Aan 21 hedendaagse  kunstenaars in 

verschillende disciplines, is gevraagd of 

zij werk wilden maken rond het thema 

Beschermheiligen.  Zo heeft Marleen B. Berg 

‘De heiligen ons voorgegaan’ gemaakt met de 

beschermheiligen: Anna, Maria en Jezus.

Marcel Bastiaans heeft een serie schilderijen 

gemaakt waarbij de vogels een hoofdrol spelen. Vogels waar 

Franciscus van Assisi veel mee praatte.  

Ook Carola Mokveld liet zich door Franciscus en Maris 

inspireren. Zij maakte een vilten kleed en vilten nesten. 

13 van de 21 kunstenaars zijn lid van het AKKV, de landelijke 

kunstenaarsvereniging die in 2010 al 90 jaar bestond.

Beschermheiligen
hedendaagse kunst in het Meertens Instituut

Deelnemende kunstenaars: Greetje 

van den Akker (Den Haag), Peter 

van den Akker (kortenhoef), Marcel 

Bastiaans (Oirschot), Marleen B. Berg 

(Zeist), Udo Braehler (Utrecht), Gerda 

Elsenaar (Meppel), Hetty de Groen 

(Meppel), Els Hollestelle (Rosmalen), 

Rita Hulsman (Nieuwerkerk a/d 

IJssel), Elganan Jelsma (Hilversum), 

Madeleine Metsaars (kortenhoef), 

Carola Mokveld (Vught), Guido Orsetti 

(Deventer), Willy Rams (Nijmegen), 

Remko Schultheiss (Breda), Rob 

Schultheiss (Hilversum), Baukje 

Spaltro (Amsterdam), Helga Troll 

(Haarlem), Aernout Voorthuijsen 

(Amsterdam), Marloes Wagemaker 

(Breda) en Roeli Willekes (Den Haag).

www.meertens.knaw.nl

www.akkv.nl

www.comeniusmuseum.nl
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Willy Rams is het oudste AKKV-lid. Hij maakte een ontwerp 

van de heilige Martin de Porres. 

Aernout Voorthuijsen maakte een schilderij van de 

Heilige Barbara: Barbara wordt o.a. aanbeden door de 

tunnelbouwers bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

Baukje Spaltro maakte een serie boze heiligen n.a.v. de sloop 

van een kerk in Arnhem. De kerk is gesloopt en de heiligen 

dakloos. 

Els Hollestelle zegt: “Mijn beschermheilige is de getuige 

van mijn doen en laten, hij is de onzichtbare aanwezige 

in mijn leven, die mij volgt, ziet en beschermt. Mijn werk 

is een bewust eerbetoon aan mijn persoonlijke helper en 

beschermengel. Ik praat wel eens met hem: Wanneer mij een 

ongelukje overkomt, zeg ik dat hij wat slordig was en even 

niet goed oplette. Maar ik ben er van overtuigd, dat hij er is, 

me volgt en me beschermt.”

Volksdevotie

Is een thema als Beschermheiligen nog slechts een uiting 

van volksdevotie? Na het Tweede Vaticaans Concilie midden 

jaren 1960 werden veel kerkgebouwen van hun religieuze 

afbeeldingen ontdaan, en ook uit de huiskamer verdwenen 

heiligenbeelden en andere religieuze voorwerpen die met 

de alledaagse geloofsbeleving te maken hebben. Ze pasten 

niet meer in het religieuze gevoelsleven en de religieuze 

praktijk. Sindsdien zijn er veel verzamelaars die dit religieuze, 

materiële erfgoed verzamelen.

Devotionalia horen thuis in de context van de volks- of 

lekenvroomheid en het huiselijke domein. De objecten 

en afbeeldingen van Beschermheiligen werden in de 

late middeleeuwen overal mee naartoe genomen 

(pelgrimsinsignes, pijpaarden beeldjes, prenten in 

houtsnede). 

De diversiteit is groot, terwijl het volkse, met de hand 

gemaakte karakter langzamerhand plaats maakte voor een 

‘industrieel’ massaproduct, dat aan de vraag en smaak van 

het publiek beantwoordde. In het begin van de 20ste eeuw 

worden devotionalia bestempeld tot ‘religieuze kitsch’. Toch 

is er de laatste jaren weer een herwaardering voor religieuze 

kunst. Met de benadrukking van het individualisme van 

de kunstenaar krijgt de religieuze gebruikskunst een 

meer artistieke verschijningsvorm door een persoonlijk 

handschrift. 

Beschermheiligenkaarten

In de kaartenset met Beschermheiligen 

zijn veel afbeeldingen verzameld uit 

de religieuze kunstgeschiedenis. Naar 

aanleiding daarvan zijn hedendaagse 

kunstenaars uitgenodigd om in hun eigen 

stijl het thema Beschermheilige uit te voeren. 

Bij de tentoonstelling is een gelimiteerde en genummerde 

catalogus uitgegeven met werken van de de kunstenaars. 

Daarnaast is een losbladige kaartenpublicatie verschenen 

met 55 beschermheiligen en hun uitleg. 

Meer info op: www.pubart.nl 

Rob Schultheiss zong bij de opening 

zijnliedjes over: Sint Geertens Minne en Sint 

Jacob. Enkele filmpjes op:  

http://www.youtube.com/pubart1 

Voor 12,50 te koop in de webwinkel: 

www.pubart.nl
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In een overvolle zaal van Theater 

Achterom in Hilversum luisteren 

wij naar het theaterprogramma 

KATE van Niki Romijn, gebaseerd op 

liedjes van Kate Bush.

Ik ken zangeres Niki Romijn en bassist Erik Robaard van 

hun vorige project Roos van Jou Mond, waarbij ze liedjes 

en muziek had geschreven op de gedichten van de Zuid-

Afrikaanse dichter Ingrid Jonker. Voor Kate hebben ze 

ondersteuning van de violist Friedmar Hitzer. Alle drie zijn 

zeer veelzijdige en fantastische muzikanten. Op een speelse 

manier spelen zij samen, wisselen van instrumenten en 

vullen elkaar aan. Het is een vrolijke voorstelling waarin Niki 

de liedjes van Kate  in een persoonlijk verhaal plaatst.

Het is 1978 en Kate Bush en Niki Romijn debuteren beide op 

20-jarige leeftijd met een hit in de muziek. Kate heeft een 

grote hit met Wuthering Heights. Niki vertelt van haar haat-

liefde verhouding met Kate. Beide zijn vegetariër, allebei 1.60 

cm lang. Niki heeft viool gestudeerd, maar vond de piano 

interessanter. Er zijn veel overeenkomsten. Alleen stond de 

wieg van Niki in Barneveld. Niki is van de cassettebandjes 

generatie. Ze wordt sentimenteel als ze een cassettebandje 

ziet. In het decor heeft ze dan ook een groot gordijn van 

bandjes hangen. En ze speelt zelfs nog een paar liedjes af 

met een cassetterecorder.

Naast liedjes van Kate Bush speelt ze ook nog een paar 

andere, zoals The man with 2 fingers on his right hand, dat 

ze schreef toen ze 12 jaar was en Women of Ireland, een ode 

aan de Ierse vrouwen. De moeder van Kate was een Ierse 

volksmuzikant. De variëteit in de show is groot. Zo zingt 

NIki  Mrs. Bartolozzi,waarin Kate schrjft over de wasmachine, 

de erotische fantasieën over de was. Daarnaast zingt Niki 

o.a. Wuthering Heights, The Red Shoes en Army Dreamers. 

Prachtig gezongen is ook het nummer Pull Out The Pin, met 

de grootse uithalen I Love Life … I Love Life!

Volgens Niki is Kate als een goede wijn … je moet haar leren 

drinken. Na afloop van de voorstelling was er dan ook, onder 

het genot van een wijntje,  een feestelijke presentatie van de 

CD KATE.

Bijgewoond in Theater Achterom te Hilversum op 

10 maart 2011.

KATE
Niki Romijn, Erik Robaard en 
Friedmar Hitzer

CD KATE is te bestellen via:

info@nikiromijn.nl

www.nikiromijn.nl

www.theaterachterom.nl

15-a 15-bTekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

Tijdens de opening van de 

tentoonstelling van Robbie 

Cornelissen (1954) was er een sit-in 

met collega-tekenaars en Edwin 

Jacobs, directeur van het Centraal 

Museum te Utrecht.

Harm Hajonides 

Harm kent Robbie al 20 jaar. Samen 

gingen ze naar de avondopleiding 

van de Rietveld Academie. Ze 

hebben een gedeelde liefde in het 

kunstenaarschap. Volgens Harm zat 

Robbie meer in het mystieke, dat 

geheimzinnige, terwijl hij meer in 

sociale vlak zat. Robbie stopte met schilderen en ging meer 

tekenen. Vanaf het moment dat hij kinderen kreeg werd zijn 

werk concreter, krachtiger. Robbie begon zijn eigen fantasie 

te verbeelden. 

Dat zie je ook in zijn schetsboekjes. Harm maakt installaties. 

Hij gebruikt veel tekst, veel woorden. Tekeningen houden 

zich in, hebben iets terughoudends. Het doen, de actie … 

het gaat over tijd. Harm: “Ik maak gewoon grijze vlakken”.

Nel Pak (1957)

Nel en Robbie zijn nog nooit in elkaars ateliers geweest. Nel 

is een echte tekenaar. Zij gebruikt zachte penselen voor haar 

inktschilderingen. Ze werkt met lijnen, dus is het tekenen. 

Via de Chinese kalligrafie leerde ze door de druk van het 

penseel diepte aan te geven. Ze gebruikt de techniek om te 

verdiepen.

Roland Sohier (1950)

Robbie maakt eenzame tekeningen. Hij maakt ons deel-

genoot van het zoeken naar jezelf. Robbie is de schaduw-

zijde van het leven aan het verkennen. In Rolands werk gaat 

het om de wisselwerking tussen mensen. Sinds een half jaar 

schildert Roland. Hij was het tekenen even zat, wilde iets 

nieuws ontdekken. Over de grote lijntekening van Robbie 

zegt hij: “wat er gebeurt is leuk, maar er is een essentieel 

verschil of je het tekenen in je eentje doet en in een soort 

trance raakt of dat je met een groep mensen werkt.” 

Hans de Wit (1952)    

Hans werkt veel met pastel. Pastel is dwangmatig, nodigt 

uit tot het maken van vlakken. “Je moet het materiaal 

overwinnen. Het dwingt je om ontdekkingen te doen.”

Sit-in 
Edwin Jabobs en tekenaars
over het vak en Robbie Cornelissen

www.rolandsohier.nl  

www.hansdewit.net

16-a 16-bTekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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Mocht je toevallig nog eens in Utrecht komen, bijvoorbeeld 

om de grote tekeningen van Robbie Cornelissen te zien, 

dan is het een leuk idee om ook even binnen te lopen in het 

Dick Bruna Museum. Daar is momenteel de tentoonstelling 

‘Nijntje in de mode’ te zien. Het haast 56 jaar oude knuffeldier 

betreedt de cat-walk (of eigenlijk een Nijn-walk, dus) in door 

gerenommeerde kunstenaars en mode ontwerpers ontworpen, 

soms redelijk gewaagde, bunny-couture. 

De werkwijze van de ontwerpers wordt leuk geïllustreerd 

met ‘mood-boards’ die me aan de reclame-bureau wereld 

deden denken. 

Dat Dick zelf ook wel gevoel heeft voor (dames)mode 

blijkt uit diverse boekontwerpen 

van zijn hand die 

in het kader van de 

tentoonstelling in het 

Dick Bruna Museum te 

bezichtigen zijn. Want, 

hoewel hij als tekenaar 

van Nijntje natuurlijk 

wereldberoemd is in Japan, 

ook Bruna’s werk als grafisch 

vormgever vind ik niet te 

versmaden.

Bunny’s op de 
cat-walk

17-a 17-bTekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss 2-a 2-b

www.centraalmuseum.nl

www.irisvanherpen.com

Dat de jonge mode ontwerpster Iris van Herpen (1983) een 

grote internationale reputatie heeft, wordt bijvoorbeeld 

geïllustreerd door het feit dat het pop-idool en stijl-icoon Lady 

GaGa een paar van haar creaties bezit en deze heeft gebruikt in 

video-clips. En dat ze is gevraagd om als gast-lid toe te treden 

tot de prestigieuse ‘Chambre Syndicale de la Haute Couture ‘.

Iris van Herpen

Op zondag 10 juli brachten 

wij een bezoek aan de 

tentoonstelling Het nieuwe 

ambacht, Iris van Herpen 

en haar inspiratiebronnen 

in het Centraal Museum 

te Utrecht. Een fascinerende expositiewaarin prachtige 

kunstwerken van de couturière zijn gecombineerd met 

werken uit de collectie van het Centraal Museum. Ook geven 

videobeelden en een 3D-printer een inzicht in de manier 

waarop de technieken zijn toegepast. 

In de tentoonstelling is ook werk te zien van kunstenaars 

zoals Kris Kuksi, Nanine Linning, Stephen Jones, Bart Hess en 

Irene Bussemaker (hoedenontwerpster).

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma
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Adres: Comenius museum, KloosterstrAAt 33, 1411 rs 

nAArden, tel. 035 - 694 30 45. Geopend di t/m zo 12-17 u. 

www.Comeniusmuseum.nl

Het Comenius Museum is gewijd aan de beroemde Tsjechische theoloog, 

pedagoog en filosoof Jan Amos Comenius. In zijn tijd zijn fenomenen als 

dood en leven, liefde en haat, ziekte en gezondheid, rampspoed en geluk of 

regen en droogte moeilijk te verklaren. Is het de wil van God? In de volks-

cultuur zoekt men bescherming bij mensen waarin de goddelijke vlam zicht-

baar is: de beschermheiligen tegen specifieke angsten of gebeurtenissen.

Deze heiligen worden tot de dag van vandaag beschouwd  als 'rolmodel', 

bemiddelaar of houvast in het leven. We herkennen de heiligen in de naam-

geving van kerken en persoonsnamen maar ook als degenen wiens hulp we 

inroepen bij tegenslag in het leven. Een thema dat bij iedereen verhalen los-

maakt en herinneringen oproept. 

Projectbureau Elganan & Schultheiss heeft hedendaagse kunstenaars op 

het fenomeen 'Beschermheiligen' laten reflecteren. Het resultaat, met wer-

ken uit diverse disciplines wordt gecombineerd met heiligenbeelden zoals 

we die kennen uit de kerkelijke en de volkscultuur.

speciaal voor museumkaarthouders biedt het museum korting op een 

Beschermheiligen kaartenset met 54 beschermheiligen (van € 12,50 voor  

€ 7,50) plus 20% korting op de lezingenreeks Beschermheiligen waarin 

aandacht voor heiligen in de volkscultuur, in de kunstgeschiedenis en in 

de moderne heiligverklaring. daarnaast kunnen kaarthouders op vertoon 

van hun museumkaart gratis naar een Meet & Greet met exposerende 

kunstenaars op zondag 31 juli, 28 augustus, 25 september en 23 oktober 

van 15-16 uur. (o.a. Carola mokveld, Baukje spaltro, rob schultheiss en 

elganan Jelsma). meer informatie: www.pubart.nl of www.comeniusmu-

seum.nl

7

Korting op kaartenset en lezingenreeks, gratis Meet & Greet met kunstenaars

Comenius Museum - Naard
en-Vesti
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Beschermheiligen

2 juli t/m 23 oktober 2011

MJK_Magazine_37.indd   7

05-05-11   16:12

Op vrijdag 1 juli 2011 werd de tentoonstelling Bescherm-

heiligen officieel geopend in het Mausoleum van het Comenius 

Museum te Naarden-vesting. In aanwezigheid van veel 

deelnemende kunstenaars hield directeur Hans van der Linde 

een bevlogen verhaal over Beschermnheiligen en de link 

met Comenius. Aansluitend stelde curator 

Elganan Jelsma de aanwezige kunstenaars 

voor en zong liedjeszanger Rob Schultheiss 

drie heiligenliedjes. Wij, Elganan en Rob 

hebben in 2010 deze tentoonstelling 

samengesteld.

Voor het Comenius Museum is de tentoonstelling 

aangevuld met oude kerkelijke beelden. Het was een 

bijzonder geanimeerde opening. De tentoonstelling wordt 

goed bezocht, mede dankzij een mooie pagina 

in de Museumkaartfolder. Bij de Meet & Greet op 

zondag 31 juli heeft Baukje Spaltro verteld wat 

haar er toe heeft gebracht de serie ‘boze heiligen’ te 

schilderen.

Op diverse komende zondagen is er nog 

een Meet & Greet met enkele kunstenaars: 

28 augustus/ september/ 23 oktober 2011. 

Ook komen er in de herfst nog een paar 

lezingen, onder andere door Diana Kostman, 

kunsthistorica en bestuurslid AKKV.

Meer info: www.comeniusmuseum.nl en/of www.pubart.nl . 

Nog t/m 23 oktober 2011!

Opening 
Beschermheiligen

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma 6-a 6-b

Zie recensie De ja Sprong in het 

januari nummer 2011 van  Pub Art 

‘Fucking Vandal’, 2008 een werk van 

Stefan Mauck bij galerie Kai Brückner

Olav Mooij

Interessante galeries, boeiende kunst en 

discussies tijdens Art Amsterdam mei 2011. 

We zagen onder andere kunst van Joep 

van Lieshout, Iris Frerichs, Marc Mulders, 

Heringa van Kalsbeek, Tinkebell en vele 

anderen.

Op de beurs wordt je niet alleen werken van hedendaagse 

kunstenaars te zien, er zijn ook diverse lezingen en 

voorlichtingsbijeenkomsten.  Tijdens Art Amsterdam 

hebben wij een discussie bijgewoond van Ann DeMeester, 

Olav Velthuis en 

Anna Tilroe. 

Ann heeft voor De Appel een lesprogramma opgezet voor 

curatoren: The Gallerist Programm. Daarbij gaat ze een 

relatie aan met galeries. Een galerie is een combinatie van 

commercie en een artistiek inhoudelijk verhaal. 

De vraag is of je dit vak kunt leren. Vroeger begon je als 

assistent bij een galeriehouder en leerde je zo het vak. Het 

zal moeilijk zijn om het vak in de praktijk te leren omdat er 

veel rivaliteit en concurrentie is. Hoe kom je bijvoorbeeld 

aan een goede klantenkring en goede kunstenaars.  

Olav: “Blue chip (kwalitatief hoogstaande) kunstenaars 

bepalen het imago van de galerie. Een goede galerie moet 

zorgen dat zijn kunstenaars ook in non-profit instellingen 

terecht komen. In het buitenland zijn er galeries die 

kunstenaars ook stipendia aanbieden.” 

Anna vindt dat de markt is geexplodeerd. Daarover schreef 

ze uitgebreid in het pamflet De Ja Sprong. Succes wordt 

Art Amsterdam

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma
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Iris Frerichs en Sara Bomans bij:

www.galeriejudystraten.nl

www.ram-art.nl

www.galeriezand.com

Heringa/ van Kalsbeek was te zien bij 

Gallery Vegas uit Londen:

www.vegasgallery.co.uk

www.tanyarumpff.nl

www.withtsjalling.nl

Werk van Tinkebell werd 

gepresenteerd door Gallerie Torch

www.torchgallery.com

Zie ook de recensie over Art 

Rotterdam in Pub Art maart 2011

afgemeten aan de verkoop en opname in belangrijke 

collecties. Volgens Ann moet er een nieuwe relatie worden 

gezocht met de markt. “Er moet kennisuitwissseling komen 

tussen de markt en de non-profit instellingen. Overal ter 

wereld zijn nieuwe mengvormen, toekomstmodellen. De 

Appel wil niet commercieel worden, maar wil dat men 

nadenkt.”  Ann vindt dat je je niet volledig tegen de markt 

kunt keren.

Hoe kan de onafhankelijkheid van de kunstkritiek 

gewaardborgd blijven? Het vak is volgens Anna uitgegroeid 

tot een autonone functie. “Maar er is weinig echte kritiek 

meer.” “ Je moet kritische vragen blijven stellen bij het 

omarmen van de commercie”. 

Drie interessante figuren uit de kunstwereld waar ik nog 

wel uren naar zou kunnen luisteren. Maar we waren er 

natuurlijk ook om de kunst te bekijken. Zo had Galerie Ram 

uit Rotterdam prachtige werken. Onder andere van Anna 

van der Plas. Een kunstenaar die vroeger verpleegkundige is 

geweest. Ze heeft gewerkt met tabak, textiel en nu hingen 

er opengewerkte foto’s. Heel intrigerend. Bij deze galerie 

was ook werk te zien van Per Abramsen. Marc Mulders 

en Claudy Jongstra hingen bij Galerie Zand. Werken van 

Rosemin Hendriks waren te zien bij Art Consultancy Tanya 

Rumpff.  Ook gingen we even kijken bij de galerie die Iris 

Frerichs presenteert Galerie Judy Straten uit Horst. Daar 

hing ook werk van Sara Bomans. Ook een oud-studiegenoot 

stond op de beurs: Galerie With Tsjalling uit Groningen.

2-a 2-b

In alle ziekenhuizen wordt veel 

gewacht. En dat is in het Utrechtse 

ziekenhuiscomplex bij de Uithof al niet 

anders. Een tijdje terug waren Elganan 

en ik regelmatig aan het wachten 

in het ziekenhuis. Al wachtend ben 

ik wat gaan rondzwerven door het 

gebouw, waar de uitgebreide collectie 

opvallend aanwezig is.

In het hele gebouwencomplex (UMC/AZU/WKZ/CMH) staan 

en liggen objecten en aan de muren hangt veel grafiek en 

diverse schilderijen. Er zijn natuurlijk dingen bij waar ik echt 

niks mee kan maar sommige werken trekken de aandacht. 

Zo viel mijn oog op een monumentaal blok beukenhout 

van Sjef Voets. De fotocollage aan de overkant ‘K gezaagd/

gegraven’ hoort er bij. 

Als jongetje woonde ik in het bos in Eindhoven, dus met 

graven en zagen (en hakken!) ben ik bekend. Maar onze 

Ziekenhuiskunst?

stukken hout waren niet zo groots als dit blok. Met de hele 

en de driekwart aks en een verzameling wiggen kun je er 

misschien een klein stukje vanaf krijgen. 

En nu herinner ik me opeens, vroeger had ik een buurmeisje 

dat Voets heette, zou ze familie zijn?

In een vitrine lagen diverse objecten, penningen en klein 

plastiek, van Willem Noyons. Waar het werk van Sjef grof en 

stoer is, maakt Willem hele ingetogen en strakke ontwerpen. 

Bijvoorbeeld het prachtige zonnewijzertje dat bestaat uit 

twee haakse balkjes waarin de zonnestanden gegraveerd 

zijn. Daar wordt ik heel hebberig van. 

In Beelden-aan-zee heb ik ooit zijn ‘steekpenning’ gezien, 

ook zo’n hebbeding. 

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss
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Verder kun je in de gangen o.a. werk vinden van Heringa & 

van Kalsbeek over wie we in een eerder nummer van PubArt 

tijd/schrift schreven, een titelloze Iejoor van Tom Claassen, 

textiel van Marian Bijlenga, werk van het ceramisch collectief 

Gerard van Rooy & Gert de Rijk en vele anderen.

Dus mocht je nog eens in de buurt van het UMC/AZU/WKZ 

zijn, dan is een bezoekje om kunst te bekijken in ieder geval 

een vrolijke reden om in het ziekenhuis te komen.

http://www.umcutrecht.nl/subsite/Kunst/Collectie/

4-a 4-b

www.blijvendrijven.blogspot.com

www.facebook.com/CatelijneBeij

www.pomgedichten.nl

www.simonmulder.nl

www.sanderkoolwijk.nl

www.facebook.com/stephan.borggreve

www.eindevandewereld.nl

Ik werd door Catelijne Beijst en Arno Baan uitgenodigd om 

een dichters bijeenkomst te bezoeken... op een vlot van Robert 

Jasper Grootveld! Voor velen is de kunstenaar Robert Jasper 

Grootveld (+2009) bekend als spilfiguur van de Provo-beweging 

en de bedenker van het witte-fietsen-plan. Als anti-rook magiër 

(uche-uche-uche-uche-uche-uche) was hij het middelpunt van 

de ‘happenings’ bij het lieverdje. Later maakte hij ‘piepschuim’ 

vlotten waarmee de mensheid drijvend op zijn eigen afval het 

hoofd boven water zou kunnen houden.

Arno Baan werkte samen met Grootveld aan de bouw van 

de vlotten en zet dat werk heden-ten-dage voort.  

Wandelend langs de zeeburgerkade zag ik de vlotten, 

bevolkt door ontspannen ogende personen, van veraf in het 

water liggen. De overheersende gedachte was: hoe kom je 

d’r op? Gelukkig was er een piepschuimen ponton (begroeid 

met gras en bloemen) dat m.b.v. een buitenboordmotor naar 

de kade kon varen, en vervolgens, na passagiers te hebben 

ingescheept, de wind overwon om bij het vlot te landen. 

Op de piepschuimen blokken die met zeilen, netten en 

touwen tot vlotten aan elkaar zijn geknoopt (want de 

filosofie van Grootveld is dat knopen verbinden, terwijl 

spijkers en schroeven doorsteken), zijn tonnen aarde 

gestort waarop (fruit)bomen, bloemen, struiken en grassen 

groeien. De drijvende tuin vormde op een van de schaarse 

droge dagen van deze zomer een poëtisch decor voor het 

optreden van diverse dichters. 

Behalve van Catelijne Beijst, die in het Amsterdamse 

eetbuurthuisschip ‘Het Einde van de Wereld’ regelmatig 

poëzie avonden organiseert, genoten de aanwezigen van 

geïnspireerde recitals van o.a. Pom Wolff, John Epke, Stephan 

Borggreve, Sander Koolwijk en Simon Mulder.

Het is interessant om zulke verschillende wijzen van 

declamatie te zien. Waar John Epke met grootse gebaren 

en brede woorden een winderige meezing-slam te berde 

bracht (www.youtube.com/watch?v=ENyIgcrgQ6A) werd door Sander 

‘Einmal ist Keinmal’ en Simon ‘Nocturnes’ voorgedragen ‘uit 

eigen werk’. En waar Stephan zich druk gesticulerend een 

weg afvroeg die ik soms niet helemaal kon volgen leefde 

Pom - met als houvast rijm en ritme, een blikje bier en kiezels 

om het verwaaien van zijn woorden te voorkomen - zich uit 

in vleselijke beelden.

Onderwijl laveerden zeilschepen 

traag de vlotten voorbij 

en meerden toevallige passanten 

aan met de haast 

poëtische vraag of ze in deze tuin mochten 

ontbijten. 

Het was vijf uur ‘s middags.

Dichters 
op het vlot

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss
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Beschrijving van de kunstwerken en 

informatie over de organisatie: 

www.prachtindegracht.nl

In de gracht van het vestingstadje Zaltbommel is om de twee 

jaar de expositie ‘Pracht in de Gracht’ te zien. Afgelopen zomer 

werd voor de vierde keer aan kunstenaars gevraagd een werk 

te maken dat in de gracht kon worden geplaatst. Op duidelijke 

bordjes langs de singel werden de makers aan het publiek 

voorgesteld en de gedachte achter de objecten verklaard. In een 

bezoekerscentrum was nog meer werk van de kunstenaars te 

zien en extra informatie te krijgen.

Toen wij er waren dreven de objecten al twee maanden 

in de gracht en waren duidelijk in gebruik genomen. We 

zagen meerkoeten nestelen in een kunstwerk, eenden 

en meeuwen rustig onder een overkappinkje zitten 

en natuurlijk kroos, wier en waterplanten pogingen 

ondernemen de interventies te veroveren. Het blijkt niet zo 

makkelijk om een kunstwerk voor de buitenruimte te maken, 

de specifieke eisen waren m.i. door sommige kunstenaars 

onderschat. Een werk was b.v. volledig uit elkaar gewaaid. 

Zelf vond ik het leuk om de 

‘Bommelvis’ te zien (hiernaast op de 

foto). Ik ken de maker, Walter Vergeer,  

nog van lang geleden als begaafd 

pianist met een absoluut gehoor en 

wist niet dat hij tegenwoordig ook 

in de beeldende kunst actief was.  

De expositie is inmiddels afgelopen 

maar misschien in 2013 weer?

Pracht 
in de Gracht

Deelnemende kunstenaars

Marian Kastelein – www.mariankastelein.nl

Auke Wassenaar - www.beeldhouwerscollectiefabk.nl

 Martine de Jong – www.martinedejong.com

Merijn Tinga – www.merijntinga.nl

Bab Siljée (1936-2010) - uitgevoerd door Walter Vergeer.

 Sylvia van Koningsbrugge - www.sylviavankoningsbrugge.nl

Nanda van Alebeek – www.nanda-art.nl

 Maria van Gerwen – www.mariavangerwen.nl

Remko Schultheiss – www.remko.nu

Bert Schoeren – www.schoeren.com

 Wianda Keizer – www.wiandakeizer.nl

 Marga Houtman – www.mhoutman.nl

 Kees Hoogendam – www.keeshoogendam.nl

 Carla Rump - www.carlarump.nl

Vincent Boelaarts – www.vincentboelaarts.com

René van Dam- www.renevandam.nl

Jeroen Bolleman – www.jeroenbolleman.com

Janneke Hillenaar – www.jannekehillenaar.nl

Anita de Harde – www.anitadeharde.nl

Scholengroep Cambium kunstklas 2

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss 6-a 6-b

Het museum:

www.ngzkm.com

School voor goud- en edelsmeden:

www.vakschoolschoonhoven.nl

Op weg naar het zuiden hadden we zoiets 

van ‘Zullen we een keertje weg-van-de-

snelweg binnendoor rijden?’. Zodoende 

kwamen we terecht in Schoonhoven. Kopje 

koffie op een terras, rondstruinen door het 

dorpje en, omdat de museumjaarkaart toch 

in de kontzak zit, ook even het Goud- Zilver- 

en Klokkenmuseum binnengelopen. Dat 

bleek een goede beslissing.

In het museum was, naast de permanente 

tentoonstelling, een expositie van 

eindexamenwerk van studenten goud- 

en zilversmeden van de Vakschool 

Schoonhoven. 

Het lijkt me prachtig om als vormgever/

edelsmid/kunstenaar met fraaie 

materialen als goud, zilver en edelstenen 

te kunnen werken. Door de kostprijs 

van de materialen is het werk wel vaak 

in opdracht. Daarom is het mooi dat het 

maken van het ‘meesterstuk’, het afstudeer 

werkstuk, vaak een ‘vrij werk’ kan zijn. Ik 

kan me voorstellen dat de invloed van het 

bedrijf waar de student stage loopt,  dat 

de student de ruimte biedt om het object 

te vervaardigen (gereedschap, technisch 

advies, klankbord-functie e.d.) groot is. Waarschijnlijk is dat 

de reden dat deze bedrijven ook in de object beschrijvingen 

genoemd worden.

Wat Elganan en mij betreft waren er verschillende echte 

topstukken. Bijvoorbeeld de schoenen met zilveren pistolen 

als hakken, ‘Hate pulls the trigger’ van Tessa Lonet Meijer 

(De Edelsmederij, Haren). Die plakken gelijk op je netvlies 

om daar niet meer vandaan te gaan. Je zult maar op zulke 

schoenen naar een premiere of zo toe mogen. Dan heb je 

over aandacht gegarandeerd niet te klagen. Misschien iets 

voor Lady GaGa, deze killer heels?. 

Ook de ring ‘Deep Sea Legacy’ van Tom van Arnhem 

(2times1 Jewels, Tiel) is een indrukwekkend object. 

Dichtgeklapt lijkt het een weliswaar grote maar verder 

eenvoudige en strak vormgegeven zilveren ring. Maar 

opengeklapt wordt een ingenieus en buitengewoon 

gedetailleerd binnenwerk zichtbaar waarin diamanten, 

safieren en diverse kleuren goud zijn verwerkt. Prachtig. 

Ik heb ook iets met messen, dus het werkstuk van Tymen 

Klöne (Goudsmederij Het juweel, Rotterdam, EEE-

vormgeving, Schiedam) van goud, zilver, damaststaal, topaas 

en diverse houtsoorten sprak mij ook aan.

In de vaste collectie van het museum  zijn vele fraaie 

objecten zoals de hiernaast afgebeelde thee-pot ‘Giving 

form to water’ van Olivier Schmidt te zien.

Dus, mocht je eens een ‘andere route’ willen rijden, 

inplaats van over die megalomane A2 met z’n gigantische 

rivierovergangen, dan kun je ook binnendoor. 

Bij Schoonhoven kun je met de pont de rivier over. Lekker 

romantisch. En als je daar dan toch bent, het museum ligt op 

loopafstand van de terrasjes.

Objecten in 
edelmetaal

Tekst:Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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Boven: Keramiek, Peter van den Akker. 

Onder: Kunstenaarsboek van Renier 

Vaessen (links) en werk van Yvonne 

Schroeten. 

Boven: Cypres (detail), Renier Vaessen. Yvonne Schroeten (l) en Renier 

Vaessen (r) in gesprek met Rita 

Venturelli, istituto italiano di cultura.

Elganan in gesprek met Madeleine (l) 

en Peter van den Akker (r)

Galerie BMB in de Kerkstraat in Amsterdam beheert een 

kunstenaarswerkplaats in het Italiaanse Montevettolini, zo’n 

oud, schilderachtig Toscaans dorpje dat bovenop een heuvel/

berg ligt. Hier geven ze kunstenaars die aangesloten zijn bij 

de galerie de mogelijkheid om als ‘artist in residence’ in het 

‘luce verde’ te werken aan hun oevre. De resultaten werden in 

Amsterdam tentoongesteld.

De locatie van de galerie, in het ‘spiegelkwartier’, de buurt 

vol galerietjes en kunstzinnige winkeltjes die ligt tussen 

het Rijksmuseum en de Keizersgracht, is natuurlijk prachtig. 

Dus daar gingen Elganan en ik graag even kijken bij de 

vernissage. 

Baukje Spaltro heeft een heel jaar in het Italiaanse atelier 

doorgebracht, Peter van den Akker 2 maanden. Yvonne 

Schroeten en Renier Vaessen waren er resp. 2 weken en 3 

weken. 

Toen hij aankwam was een van de eerste acties van Peter om 

naar Florence te gaan voor nieuwe verf. De kleuren die hij 

vanuit Kortenhoef had meegenomen waren niet toereikend 

om de sfeer te grijpen. Yvonne Schroeten vertelde dat zij 

dat probleem niet had gehad, haar pallet bleef eigenlijk 

ongewijzigd.  Misschien komt dat ook omdat ze, doordat ze 

er slechts 2 weken is geweest, de meeste werken thuis heeft 

voltooid.

Renier Vaessen werd getroffen door de cipressen die in de 

omgeving van het huis groeiden. Met potlood heeft hij een 

van de bomen op ware grootte afgebeeld met o.a. hoogte 

berekeningen en projectietekeningen in de marge. 

Het meest indrukwekkende object van de expositie vond 

ik persoonlijk Renier’s kunstenaarsboek. In de loop der 

jaren heeft hij al een hele collectie van dit soort boeken 

vervaardigd.

Het Groene Licht

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss 8-a 8-b

Het Mirakel

Dat Amersfoort een bedevaartplaats 

is, komt door een wonder dat 

geschiede op een koude winternacht 

in 1444.

Een jong meisje ging op weg naar 

Amersfoort om in te treden in het 

klooster. Ze kreeg van haar ouders als 

een soort bruidschat een eenvoudig 

Mariabeeldje mee. Het was van 

pijpaarde en heel klein, ongeveer 

ter grootte van een kindervoet. Ze 

schaamde zich er voor en wierp het in 

de stadsgracht. 

Een paar dagen later kreeg het vrome 

dienstmeisje Griet Alberts, een droom. 

Er werd haar gezegd dat ze naar 

de stadsgracht moest gaan. Er zou 

iets voor haar in het water drijven. 

Vreemd, want het was hartje winter, 

bijna Kerst, en de stadsgracht was 

bevroren.

De volgende morgen ging Griet op 

weg. Bij de stadsgracht aangekomen 

keek ze goed. En warempel, daar 

zag ze Maria drijven. Ze pakte haar 

emmertje en haalde het beeldje 

ongeschonden uit het ijs. Verbaasd en 

verheugd bekeek ze het. Ze nam het 

beeldje mee naar huis en stak er een 

kaars voor aan. Die kaars brandde 

drie keer langer dan normaal.

Vol van wat haar was overkomen 

bezocht Griet haar biechtvader, 

een pater Karmeliet die de Sint-

Joostenkapel beheerde. Ze vertelde 

wat haar overkomen was. De pater 

maakte het verhaal bekend en zette 

het beeldje in de kapel, die nu bekend 

werd als Onze-Lieve-Vrouwekapel. 

Het mirakel van het Mariabeeldje 

van Amersfoort verspreidde zich 

daarna snel en er gebeurden nieuwe 

wonderen. Mensen werden genezen 

of kregen raad bij moeilijke besluiten.

In de tentoonstelling Maria, Idool van alle tijden staat:

“De kracht en reikwijdte van Maria zijn ongekend. Eeuwenlang 

speelde zij een belangrijke rol als bemiddelaar binnen de 

Katholieke kerk. Tegenwoordig hebben velen de traditionele 

kerk verruild voor eigen vormen van geloof en zingeving, 

maar de rol van Maria groeit alleen maar. Zij is troosteres 

en oermoeder, beschermster en rolmodel. Zij vormt voor 

kunstenaars en vormgevers een inspiratiebron. Haar beeltenis 

is in ons collectieve geheugen gegrift.”

Er is o.a. werk te zien van hedendaagse kunstenaars als Marc 

Mulders, Carolein Smit, Marliz Frencken, Judith Krebbekx. 

De beweegredenen van deze kunstenaars zijn divers: de 

één portretteert haar vanuit een Katholieke achtergrond, 

de ander omdat zij inspireert als oermoeder, als rolmodel of 

vanwege haar universele betekenis. 

Marliz Frencken is geïnspireerd door de Madonna’s die je in 

Mexico ziet. De Madonna’s hebben wijde rokken aan. Het zijn 

geen echte sculpturen, maar meer aangeklede poppen. Dat 

vind Frencken interessant: “het aankleden van Madonna’s, 

het versieren dus. Versieren geeft troost.”

In acht bijzondere altaren, mede vormgegeven door Sally 

Pittman, wordt duidelijk hoe de universele beeltenis van 

Maria door de eeuwen heen overeind is gebleven.

collage’s van Marc Mulders

keramiek van Carolein Smit

www.idoolvanalletijden.nl

www.museumflehite.nl

Nog te zien t/m 6 november 2011 in 

Museum Flehite in Amersfoort

Maria, idool 
van alle tijden

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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www.museumvaals.nl

Na een overdaad aan beschermheiligen kun je tot ‘rust’  komen in het 

museumcafe!

De Scholte-show werd op 5 juni 2011 geopend door zijn vriend 

de (tattoo-) kunstenaar Henk Schiffmacher en de hulpbisschop 

van Roermond Monsigneur Everard de Jong.

Rob Scholte (Amsterdam 1958) behoeft in de kunstwereld 

en daarbuiten nauwelijks introductie. Scholte is een bekende 

Nederlander. Een Beeldenmaker, die ordent: beelden uit de 

massamedia en zijn eigen omvangrijke archief worden in 

een nieuwe context geplaatst, waardoor Scholte hen van een 

nieuwe betekenis voorziet. 

Hij schuwt reproducties niet, het is onderdeel van zijn 

manier van werken. Minder bekend zijn Scholte’s religieuze 

werken. Een betere ambiance om deze reli-pop te 

exposeren, dan de voormalige Kloosterkapel van Museum 

Vaals, is er eigenlijk niet. 

Scholte hangt hoog en droog in Museum Vaals. Niet naast, 

achter of tussen de heiligen, maar ver daarboven verheven 

en verlost van de 200 verschillende 1 tot wel 3,5 meter hoge 

heiligenbeelden uit de vaste collectie van Museum Vaals. 

De 7de HEMEL!!! 

De kunstwerken betreffen 9 grote schilderijen (1 x 2 meter) 

met op zwart fluweeldoek geschilderde religieuze spreuken 

die boven in het museum hangen. Daarnaast hangt er 

een Laatste Avondmaal van (3,8 x 2,2 meter) vanaf het 

grote koor. Voor de kerkbeelden staan nog 12 religieuze 

borduurwerken.  De expositie loopt nog tot december 2011.

Rob Scholte

7de hemel

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss 10-a 10-b

www.latrappe.nl

Het mag duidelijk zijn dat we de afgelopen tijd in het Zuiden 

zijn geweest. Aan heiligen geen gebrek. En aangezien wij 

momenteel nog steeds de activiteiten hebben rond onze eigen 

Beschermheiligen tentoonstelling in het Comenius Museum, 

stonden onze antennes wel gericht op de heiligen en kwamen 

wij ‘ze’ overal tegen! Niet alle heiligen hadden een link naar de 

kunsten ... maar dat mocht de pret niet drukken. Zo stopten wij 

bijvoorbeeld regelmatig bij de wegkapelletjes. 

Maar ook namen van dorpjes trokken onze interesse. Zo 

reden wij door St. Geertruid, waar Rob natuurlijk zijn eigen 

heiligenliedje Sint Geertens Minne even ten gehore moest 

brengen. 

Dat je in kloosters naast heiligen ook andere zaken aan kunt 

treffen zagen we in de Abdij Koningshoeven in Tilburg. Het is 

de enige trappistenbrouwerij in Nederland. Hier worden de 

La Trappe bieren ontwikkeld en gebrouwen. We kregen een 

Heiligen & bier

uitgebreide rondleiding en mochten natuurlijk ook een bier 

proeven. Een nieuw product is de Isid’or. Isid’or is vernoemd 

naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van abdij O.L.V. van 

Koningshoeven. Een trappist krijgt alleen maar die naam als 

het voldoet aan een aantal strenge criteria:

1.  Het bier wordt gebrouwen binnen de muren van een 

trappistenabdij, door de monniken zelf of onder hun 

toezicht.    2.  De brouwerij moet ondergeschikt zijn aan 

het klooster en getuigen van een bedrijfscultuur die past 

bij het monastieke project.   3.  De brouwerij heeft niet 

als doel winst te maken. De inkomsten zorgen voor het 

levensonderhoud van de monniken en het onderhoud van 

de abdijsite.  Wat overblijft schenken ze aan charitatieve 

doelen, aan sociale werken en aan mensen in nood.  De 

trappistenbrouwerijen zorgen voor bieren van een 

onberispelijke kwaliteit die permanent gecontroleerd 

worden. Zo bevat een trappist van La 

Trappe 100% natuurlijke ingrediënten.

Natuurlijk allemaal erg interessant, 

maar een heiligententoonstelling als 

de ‘onze’ ben ik toch nergens tegen 

gekomen.

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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Extra activiteiten:

Zondag 13 november: 

Meet & Greet 15.00-16.00 uur

Zondag 11 december: 

15.00-17.00 uur, concert Rob 

Schultheiss en Sven van de Brink, 

Nederlandstalige liedjes

Zondag 15 januari 2012: 

finissage

www.comeniusmuseum.nl

www.pubart.nl

Na zoveel aandacht voor heiligen, zou het toch raar zijn als 

we niets zouden melden over onze eigen tentoonstelling 

Beschermheiligen. De tentoonstelling in het Comenius Museum 

te Naarden-Vesting zou lopen t/m 23 oktober. Maar gezien het 

aantal bezoekers en de enthousiaste reacties heeft het museum 

besloten de expositie te verlengen t/m 15 januari 2012. U heeft 

dus nog even de tijd om een bezoek te brengen. Ook voor 

de komende weken staan er  weer leuke activiteiten op het 

programma.

Een aantal Meet & Greet zondag zijn er al geweest. Op 

deze dagen heeft u de kans om van de kunstenaars zelf 

te horen hoe zij hun werk hebben gemaakt en wat hun 

inspiratiebronnen zijn.  

De kunstenaars-bijeenkomsten zijn zeer geanimeerd. Zo 

zijn de kunstenaars Baukje Spaltro, Peter van den Akker, 

Madeleine Metsaars Guido Orsetti en Carola Mokveld al in 

het museum te gast geweest. 

Zij hebben enthousiast verteld over de ‘boze heiligen’, de 

pelgrimstocht, een thuis altaar, Adam en Eva en de vilten 

nesten met Maria en Franciscus van Assisi. Tijdens deze 

zondagen wordt u ontvangen met een kopje koffie en u 

kunt vragen stellen of met de kunstenaars in discussie gaan. 

Uiteraard kunt u ook de gehele tentoonstelling bezoeken.

De tentoonstelling wordt vanaf 1 november wel iets 

veranderd. De grote oude heiligenbeelden gaan weg en 

worden vervangen door een grote hoeveelheid kleine 

kerkelijke beelden. Daarnaast wordt ook het hedendaagse 

deel uitgebreid met het ‘Kapelleke van onbeantwoorde 

vragen’ en een aantal grote panelen met daarop een 

heleboel kleine werkjes van de deelnemende kunstenaars 

Heeft u altijd al een kunstwerkje aan willen schaffen, maar 

zijn de grote te duur .... dit is uw kans!

Kunstenaars & 
Beschermheiligen

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss 12-a 12-b

De documentaire ‘Social (m)Eating’:

http://vimeo.com/30665692

De film wordt ook getoond op de 

Design-week in Eindhoven.

Tegen de klok in: Parade-keuken/ opscheppen/ 

stilleven met stokbrood en gamba’s/ Elganan en 

Amaro met de chocolade Madonna.

Zoals in dit tijd/schrift al eerder beschreven is, gaan mijn 

dochter Iris en ik ieder jaar naar de Parade. En als we 

daar zijn dan gaan we altijd eten bij Amaro. Dat is lekker 

eten van goede verse ingrediënten en het uitkijken op 

de vervaardiging (geur en kleur, open vuur, lasbrillen en 

veel rumoer) is een attractie op zichzelf.

Eind vorig jaar zijn Elganan en ik naar de winterparade 

geweest. Een happening rond en op Amaro’s meer dan 

100 meter lange tafel. 

Fred van Welie maakte over dit kook-kunst fenomeen de 

documentaire ‘Social (m)Eating’.

Hij ontmoette de culinaire avonturier op Oerol en volgde 

Een bonnetje voor 
Van der Valk

hem daarna bij evenementen bij Piet-Hein 

Eek en in de uiterwaarden bij Nijmegen 

waar o.a. Ellen ten Damme op de ruwe 

sloophouten tafel optrad.

Ondanks het overvloedig toegepaste 

grapje  ‘versneld afspelen’ geeft de film 

een goed beeld van een bevlogen man die 

ongetwijfeld voor sommigen (gasten en 

medewerkers) heel erg moeilijk kan zijn 

in de omgang, maar precies in z’n hoofd 

heeft wat hij wil. En, en dat is misschien 

nog wel belangrijker, waarom.

Als het je bevalt ben je van harte welkom, 

en anders kun je maar beter bij Van der 

Valk gaan eten.

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Iris Schultheiss & Rob Schultheiss
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PubArt Winkel
In de PubArt Winkel worden onze eigen 

uitgaves en die van kunstenaars waarvoor 

we bemiddelen aangeboden. De vermelde 

prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief 

eventuele verzendkosten. U kunt deze 

uitgaves bestellen door een mail te sturen 

naar info@pubart.nl, u ontvangt dan per mail 

een factuur. Na betaling hiervan wordt uw 

bestelling verzonden.

De PubArt artikelen zijn ook te koop in: 

Kunstkabinet Elganan, 

Azaleastraat 2 (hoek Neuweg), 

1214 CG Hilversum, tel 06-54 300 530. 

Geopend: Maandag van 12.00-17.00 en op 

afspraak.

Colofon:
PubArt omvat activiteiten van Elganan 

Jelsma en Rob Schultheiss, o.m. het 

organiseren van bijeenkomsten en 

manifestaties en het uitgeven van 

PubArt tijd/schrift.

PubArt tijd/schrift is een digitaal 

verspreide publicatie waarin wij verslag 

doen van zaken en gebeurtenissen in de 

kunstwereld.

PubArt tijd/schrift wordt kostenloos 

verspreid onder geïnteresseerden. Als u 

op de mailinglijst wilt komen kunt u een 

verzoek zenden aan: info@pubart.nl

Jaarlijk maken wij uit de digitale 

PubArt tijd/schriften een selectie die 

we in papieren vorm uitgeven. Bij deze 

geprinte uitgave wordt een origineel 

kunstwerk bijgesloten. Het papieren 

PubArt tijd/schrift kunt u bestellen via 

info@pubart.nl

Concept, redactie en uitvoering: 

Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

Vormgeving: Rob Schultheiss, 

Aandacht-communicatie

issn: 2211-3401

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma 

www.debezigebij.nl

Elganan leest De Barbaren, met 

Smurfenmok (AH) en hemd van Bas 

Kosters (Zeeman).

PubArt Winkel
w w w. p u b a r t . n l  o f  i n f o @ p u b a r t . n l

Catalogus Beschermheiligen
ISBN 978-90-79628-16-2

Fullcolour, 50 pag., 21x19 cm.

Catalogus met werken van deelnemers aan 

de reizende expositie ‘Beschermheiligen’.

Te zien van mrt-juni, Meertens instituut 

A’dam, juli-okt 2011, Comenius museum, 

Naarden.

Gelimiteerde en genummerde uitgave. 

 15,00 euro

     

Beschermheiligen prentjes
Fullcolour, 55 kaarten, 5,8x8,8 cm.

Verzameling prentjes, levensbeschrijvingen 

en patronaten van beschermheiligen.

 12,50 euro

De vliegerkoning
Auteur: Rob Schultheiss - Handgebonden 

dichtbundel met 3 originele grafieken, 

formaat ca 7,5x15 cm, genummerd en 

gesigneerd. 

 45,00 euro

De Moederschool
ISBN 978-90-79628-13-1

Zw/w, 48 pag., 16,3x24 cm. 

Catalogus. Kunstenaars van de AKKV en de 

Gooise Kunstkring maakten werk n.a.v. het 

boekje ‘De Moederschool’ van de 17e eeuwse 

pedagoog/filosoof Comenius.

Expositie: Comenius museum (Naarden) 11 

jun - 12 sep 2010, Huizer museum (Huizen) 25 

jun - 4 sep 2010.

 2,00 euro

De Moederschool
hedendaagse kunstenaars geïnspireerd door Comenius

Elganan Jelsma • Hans van der Linde

Ware schaal
ISBN 978-90-79628-08-7

Fullcolour, 18 x 2 pag., 8,7x21 cm. 

Catalogus. 17 kunstenaars maakten t.g.v. 

de Kunstweek 2009 van een schaal een 

waar kunstwerk. Expositie 1/14 nov ‘09, 

Kunstkabinet Elganan.

 5,00 euro

Elganan & Schultheiss
ISBN 978-90-79628-06-3

Fullcolour, 18 x 2 pag., 8,7x21 cm. 

Presentatie met werk van Elganan Jelsma en 

Rob Schultheiss.

 5,00 euro

Er is weinig interessants op tv. Zeker weinig dat met kunst te 

maken heeft. Ik was net het boek De Barbaren aan het lezen 

toen ik zag dat de VPRO er een serie bij had gemaakt. Sarah’s 

Barbaren met journaliste Sarah Meuleman.

Er waren slechts vier uitzendingen, maar deze waren zeker de 

moeite waard. Dus mochten jullie ze gemist hebben ... Kijk op 

uitzending gemist! Leidraad van het programma is het boek De 

Barbaren van de Italiaanse schrijver Alessandro Baricco. Daarin 

beschrijft hij hoe onze beleving van cultuur verandert. 

In Sarah’s barbaren bezoekt Meuleman 

kunstenaars die met hun werk provoceren, 

prikkelen en uitdagen. Kunstenaars die haar 

in hun persoonlijke wereld toelaten en haar 

betrekken bij het maken van hun werk. Niet de 

presentatie van het werk staat centraal, maar 

het maak- en denkproces dat daaraan vooraf 

gaat.

Meuleman ontmoet de jonge Britse 

kunstenaar Sarah Maple, de Amerikaanse 

skater en street artist Ed Templeton, de 

Vlaamse modeontwerper Walter Van 

Beirendonck en Duitslands ‘enfant terrible’ 

Sebastian Gögel die moeiteloos overstapt van 

een schilderij naar het zetten van een tatoeage.

http://beta.uitzendinggemist.nl/programmas/4097-sarah-s-barbaren

Sarah’s Barbaren

2-a 2-b

www.pelgrimsverhalen.nl

www.catharijneconvent.nl

In museum Catharijneconvent in Utrecht is nog tot 26 februari 

de tentoonstelling ‘Pelgrims - Onderweg naar Santiago de 

Compostella’ te zien. De expositie heeft de vorm van een 

pelgrimstocht door het museum waarbij je kennis maakt 

met oude religieuze objecten en schilderijen, moderne 

kunstvoorwerpen en verhalen van en over de reizigers. Een 

leuke tentoonstelling met een intrigerende vormgeving, 

compleet met pelgrims-paspoort waarin de bezoekers hun 

rustplaatsen kunnen afstempelen.

Onlangs hoorde ik Joost Conijn (de man van die houten 

auto) zeggen: “Zonder bestemming kun je niet vertrekken 

maar het gaat uiteindelijk om de reis”. In de expositie in 

de zalen van het oude klooster vlakbij de Dom in Utrecht 

komt het aspect ‘reizen’ best goed uit de verf. Met je 

De staf in mijn 
hand zoekt ...

pelgrimspaspoort in de hand (dat je op diverse plekken kunt 

afstempelen) reis je langs objecten en schilderijen  die het 

hoe en waarom van de pelgrimmage moeten verduidelijken. 

Met de reis zit het dus wel snor maar de bestemming, het 

doel van het tentoonstellingsbezoek, was mij wat minder 

duidelijk.

Zelf vond ik bijvoorbeeld de fraaie borduursels op grove 

textiel en de laagdrempelige interactiviteit (de stempels, de 

schoolborden om te beschrijven) die toch meer vorm dan 

inhoud zijn, vaak interessanter om te bekijken dan sommige 

geëxposeerde objecten. 

Misschien probeert de tentoonstelling te bereiken dat het 

wezenlijke van ‘het verhaal’ van een pelgrimstocht beter 

geïllustreerd wordt door verhalen dan door artefacten.  

Daarom is het ook leuk dat het museum ter gelegenheid 

van de expositie een speciale internet site heeft gemaakt 

waarop hedendaagse pelgrims hun eigen belevenissen kwijt 

kunnen: www.pelgrimsverhalen.nl.

Maar dat is slechts mijn persoonlijke visie. Om zelf een goed 

oordeel over de tentoostelling te kunnen vormen zul je  er 

zelf heen moeten.  En dat kan nog tot 26 februari..

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma, Rob Schultheiss 3-a 3-b

Pelgrims - Onderweg naar Santiago 

de Compostella.

Uitgeverij WBooks Zwolle i.s.m. 

Museum Catharijneconvernt Utrecht.

isbn 978 90 400 7820 0

www.wbooks.com

www.catharijneconvent.nl

Sancti Jacobi Peregrinus 

Guido Orsetti

Museum Catharijneconvent heeft bij de 

tentoonstelling ‘Pelgrims - onderweg naar 

Santiago de Compostella’ in samenwerking 

met uitgeverij WBooks in Zwolle een fraai boek 

gepubliceerd.

Het maken van een pelgrimstocht is van alle tijden 

en een van de beroemdste pelgrimstochten in Europa, naar 

Santiago de Comostella in het uiterste puntje van Zuid-

-Spanje, is een fenomeen dat al sinds de middeleeuwen 

bestaat.  

Maar wat is een pelgrim eigenlijk? Wat zijn de uiterlijke 

kenmerken van een pelgrim, wat zijn de beweegredenen, 

hoe werd de reis afgelegd in een tijd dat er amper 

landkaarten waren en waarom vinden tegenwoordig steeds 

meer mensen het nodig om de Camino, de pelgrimstocht 

naar Compostella, af te leggen? Want de kerken lopen leeg 

maar langs de Camino, de route naar Santiago, is het drukker 

dan ooit.

Acht auteurs hebben afzonderlijk studies gemaakt over 

onderwerpen als de kleding van de pelgrim, de liederen 

van de pelgrim, de routes naar Santiago e.d. maar ook 

over de innerlijke pelgrimstocht en de vernieuwde 

aantrekkingskracht van het fenomeen. 

Het is leuk om te lezen hoe de oorspronkelijke apostel Jacob, 

na het ontstaan van de bedevaart naar de plaats waar hij 

vereerd wordt, steeds vaker zelf als pelgrim werd afgebeeld. 

De pelgrim en de apostel worden een en de zelfde figuur: 

Sancti Jacobi Peregrinus (waar Guido Orsetti zo’n fraaie serie 

beelden van heeft gemaakt).

Of om te ontdekken dat de route die je moet volgen om 

in Santiago aan te komen beschreven is in de coupletten 

van een behoorlijk lang lied. De gemiddelde middeleeuwer 

kon lezen noch schrijven en je kunt een tekst gemakkelijker 

onthouden door er een lied van te maken. In het lied staan 

onder andere waarschuwingen op welke plaatsen je extra 

op je hoede moet zijn voor rovers of afzetters.

Het nadeel van het schrijven door meerdere auteurs is dat 

de tekst wel wat doublures kent en sommige schrijvers 

hebben een vlottere pen dan anderen. Dat het boek 

geen samenraapsel van losse teksten is geworden, is te 

danken aan de fraaie en verzorgde uitvoering. Er zijn vele 

kleurenafbeeldingen van voorwerpen, landschappen, 

kerken, kaarten en wat ies meer zij. 

Het omvangrijke geschrift (liefst 192 

pagina’s) vormt een mooi boekwerk. 

Het bevat naast een uitgebreide 

collectie foto’s en tekeningen de tekst 

van 8 verschillende verhandelingen 

en is te bestellen bij Museum 

Caharijneconvent in Utrecht en 

uitgeverij WBooks in Zwolle.

... naar de schelp 
van Sint Jacob.

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob SchultheissTekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Rob Schultheiss
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Munt met een Missie

Centraal Museum, 10 september 

2011 t/m 19 augustus 2012

Centraal Museum

Nicolaaskerkhof 10, Utrecht

di t/m zo 11.00 – 17.00 uur

www.centraalmuseum.nl

Laatste zondag van de maand 

(december niet!)

Tijd: 15.00 t/m 16.00 uur

Kosten: gratis (excl. entree)

Reserveren is niet nodig

In het Centraal Museum te Utrecht interviewt directeur Edwin 

Jacobs elke laatste zondag van de maand een kunstenaar van 

wie op dat moment werk te zien. Tijdens de gesprekken wordt 

het werk van de kunstenaar besproken én toont de gast zijn 

favoriete object uit de collectie van het Centraal Museum. Ook 

het publiek krijgt de kans om vragen te stellen en zo actief 

deel te nemen aan het gesprek. Op zondag 27 november 2011 

waren Rob en ik aanwezig bij het kunstenaarsgesprek met 

Driessens & Verstappen. 

Erwin Driessens en Maria Verstappen leerden elkaar kennen 

tijdens hun studie in de beginjaren ‘80 op de Stadsacademie 

in Maastricht. Daar werd nog niet gestimuleerd om als 

kunstenaars samen te werken. Na Maastricht kwamen ze 

bij de Rijksacademie in Amsterdam terecht waar ze in 1991 

afstudeerden. Hun eerste samenwerking ontstond eigenlijk 

vanuit een conflict over het eigendomsrecht van een 

kunstwerk. Erwin had een primitieve camera gebouwd en 

Maria had daarvan een foto van zijn oor gemaakt. Wie was in 

dit geval de maker? Maria had de compositie bepaald en de 

foto gemaakt. De camera was gecreëerd door Erwin en het 

was zijn oor. Het probleem losten ze op door de foto twee 

keer af te drukken en beide de foto in de tentoonstelling 

te hangen, maar ieder met zijn eigen naam eronder. “Van 

daaruit ontstond de discussie. Is het wel interessant om 

te weten van wie de idee en de uitvoering komt of is het 

belangrijker waarom wij beide deze foto het sterkst vonden? 

Wat delen wij samen werd belangrijker dan hoe we ons van 

elkaar onderscheiden.”

De reden dat Edwin Jacobs nu in gesprek ging met 

dit kunstenaarsduo is de aankoop van een film, een 

‘motionpicture’ van Driessens & Verstappen. In de 

tentoonstelling Munt met een Missie is deze film: 

Diemerzeedijk (scene C) (2007) te zien. 

Edwin Jacobs: “Dit kunstenaarsduo observeert het 

krachtenspel van de natuur en legt dat vast. Soms zetten ze 

de natuur in scène met behulp van computerprogramma’s 

en bijzondere kijkdozen. Je kunt wegdromen in dit 

serene landschap, maar tegelijkertijd is het artificieel, een 

menselijke constructie in een technologische samenleving. 

Daarbij kun je je verbazen over de techniek, een soort 

filmische verwerking van fotografie, het is betoverend en 

spiritueel. Zijn jullie religieus?”  Maria: “nee, atheïst” , waarop 

Erwin zei dat hij zich meer een agnost voelde.

De kunstenaars lieten de foto’s langzaam in elkaar 

overvloeien, waardoor een enorme rust ontstaat en de 

veranderingen klein zijn. “Dit is een observerend werk.”

Diemerzeedijk is een project waarbij de kunstenaars zes 

Kunstenaars-
gesprek

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Driessens en Verstappen 5-a 5-b

verschillende locaties (aan het IJsselmeer) documenteerden, 

van januari tot januari. Elke scene werd wekelijks met 

een digitale fotocamera vanuit eenzelfde standpunt 

gefotografeerd, telkens op hetzelfde moment van de dag, 

rond het middaguur.  “Het zijn trage veranderingsprocessen 

- die in het dagelijks leven nooit direct waarneembaar zijn 

- worden op zintuigelijk niveau ervaarbaar gemaakt. De 

rust - die men op de desbetreffende plek ervaart - blijft in de 

uiteindelijke films behouden.”

Via een beamer worden meer projecten getoond, waaronder 

een foto van afgekeurde worteltjes uit 1995. Tenminste, 

het lijkt een foto van worteltjes, maar is een foto van 

gipsen afdrukken van worteltjes. Driessens & Verstappen 

onderzoeken de natuur en de systemen daarbinnen. Maria: 

“kunst is in zichzelf een generatief systeem. Wij gingen 

op zoek naar standaardisering. Alles werd begin jaren ‘90 

geautomatiseerd. Wij vroegen ons af of dat ook in de kunst 

zou kunnen.”

Nu in 2011 hebben ze eenzelfde project gemaakt met 

paprika’s. “Eerder waren het knolgewassen die onder de 

grond groeiden en nu dan de paprika’s die boven de grond 

groeien in volledig gecontroleerde kassen en waar dus 

weer andere invloeden meespelen in het vormingsproces. 

De misvormingen, de afwijkende vormen worden als lelijk 

beschouwd.” Edwin Jacobs: “De hand van de kunstenaar is in 

dit geval niet duidelijk te zien voor de kijker.”

Bij ons is techniek onderdeel van het werk. Bijvoorbeeld 

ook in ‘Hot Pool’, In een soort kijkdoos is een laag parafine 

en stearine aangebracht. Dit wordt op verschillende 

plekken op de bodem verwarmd, waardoor de parafine 
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smelt en uitzet. Er ontstaat zo een steeds veranderend 

landschap. De kijker ziet constant een uniek moment 

in het proces. Van een andere kijkdoos maakten ze een 

‘Sandbox’ met zand en wind. Erwin: “ we zijn veel aan het 

experimenteren. Edwin Jacobs: zijn jullie meer beeldend 

onderzoeker dan kunstenaar?” Maria: “Wij zijn kunstenaars 

en onderzoek is altijd een onderdeel geweest van de 

kunsten, in het verlengde van de traditie. Wij trekken geen 

wetenschappelijke conclusies.”

Meer abstracte landschappen maakten ze in de reeks ‘ 

E-volved cultures’. Erwin: “wij maken ook al onze software 

zelf, waardoor je niet meer gebonden bent aan de 

fysische wetten van de natuur. Wij creëren bewegende 

pixellandschappen. Ze zijn realtime-geprogrammeerd. 

Voor de documentatie hebben wij deze geprojecteerd in, 

door ons gemaakte, maquettes van bestaande galerieën of 

musea. Kunst in een maakbare wereld.” Toen wij begonnen 

was er nog geen software die we konden gebruiken en 

zodoende waren we gedwongen om eigen software te 

maken. We gaan een dialoog 

aan met de computer, gaan 

interfacen. Ik vind dat ook 

interessant, werk graag vanuit 

de basis.”

Edwin Jacobs: 

“Jullie gezamenlijke 

kunstenaarschap ontstond 

vanuit een soort huiselijk 

conflict. Is die werkwijze nog 

steeds wat jullie verbindt?”

Maria: “elk werk komt tot 

stand als een goed gesprek en je bouwt erop voort. Dus je 

komt ergens uit waar je alleen niet gekomen was. Vanuit een 

meningsverschil kun je soms samen tot iets veel mooiers 

komen. Het is een dialoog tussen ons en het onderzoek en 

met de computer.”

Uit de collectie van het Centraal Museum kozen zij als 

favoriet object de ‘houtauto’ (2001-2002) van Joost 

Conijn, met de bijbehorende film. “Het is een uitvinding/ 

kunst die spreekt tot de verbeelding op allerlei niveaus. 

Zijn ontmoetingen tijdens zijn reis, de consequenties en 

problematiek van het stoken op hout, ook de fascinatie voor 

techniek en het zelf uitvoeren van alle onderdelen van het 

proces. Dat spreekt ons aan.”

Volgend jaar is er meer van het kunstenaarsduo Driessens 

& Verstappen te zien in het Centraal Museum in de 

tentoonstelling ‘Exploded View’. 

7-a 7-b

Meneer Van Merwijks laatste woord 

over kunst & cultuur. Daarna kan 

iedereen weer gaan twitteren! – 

Jeroen van Merwijk, A’dam 2011

Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, 

ISBN 9789038894416, 

Paperback, 110 blz, 15,00 euro.

Het kabinet snoeit in de kunst en cultuur en dat wordt gedaan 

door een staatssecretaris, die zegt niets van kunst en cultuur af 

te weten en er geen affiniteit mee te hebben. Aan dat laatste 

is weinig te doen, maar voor het eerste schreef beeldend 

kunstenaar Jeroen van Merwijk (1955) het boekje ‘Meneer Van 

Merwijks laatste woord over kunst & cultuur Daarna kan 

iedereen weer gaan twitteren!‘.  Speciaal voor de huidige 

staatssecretaris voor Kunst en Cultuur. 

Van Merwijk doet een aantal 

opmerkelijk uitspraken over kunst en cultuur. Verdeeld over 

drie hoofdstukken: wat is kunst, hoe 

maak je kunst en waarom is er kunst.

Wat is kunst? Van Merwijk reageert op de politieke 

discussies waarin cultuur als linkse hobby wordt 

aangeduid. Hij zegt dat cultuur een hobby is die niet 

links of rechts is, “zeggen dat cultuur een linkse hobby 

is, is daarentegen wel een rechtse hobby.” Wat is 

kunst, is meer het terrein van de filosofie, het ‘hoe’ is 

het terrein van de kunst. En natuurlijk, wat de één 

mooi vindt, vindt de ander lelijk. Hoe maak je kunst? 

In een opleiding kunnen ze je allerlei technieken 

aanleren en materiaalkennis aanbieden, maar 

ze kunnen je geen ‘kunst’ leren maken. Volgens 

van Merwijk is kunstenaar zijn geen werk, maar 

is kunst maken wel een vak. Om te ontspannen 

zouden kunstenaars, bij wijze van vakantie, eigenlijk 4 

weken werk moeten doen op een duf en ongeïnspireerd 

bedrijf, zodat ze daarna het nieuwe kunstenaarsjaar met 

volle energie en levenskracht kunnen beginnen. Mensen die 

wel eens een cursusje doen zijn geen kunstenaar. “Net zoals 

iemand die weleens aan een tafel zit geen meubelmaker 

is en iemand die een trap oploopt geen straaljagerpiloot.” 

Je kunt leren met technieken en materialen om te gaan, 

maar je kunt niet leren ‘kunst’ te maken. Ook niet op een 

‘officiële’ kunstopleiding.  Hij hekelt het feit dat men vindt 

dat kunstenaars een ‘eigen’ stijl moeten hebben, want een 

koper wil natuurlijk wel dat het kunstwerk dat hij aanschaft 

een typisch voorbeeld is van de stijl van de kunstenaar. Van 

Merwijk betwijfelt of dat goed is. “Want het leukste aan 

kunst is jezelf als kunstenaar verbazen.”  En, volmaakte 

kunst is meestal saaie kunst.  Hijzelf heeft dat 

probleem opgevangen door de groep Malfet op te 

richten, met daarin acht 

verzonnen kunstenaars 

met een geheel eigen 

identiteit. Geheel in navolging van de politiek, met een 

groep Verdonk en een groep Wilders. Met verzonnen namen 

en biografieën, allemaal kunstenaars die in een eigen stijl 

kunnen werken. En al die kunstenaars is Van Merwijk zelf. 

Wil hij weer in een andere stijl werken dan verzint hij er 

gewoon een kunstenaar bij. Waarom kunstenaars doorgaan 

met het maken van kunst is te danken aan de hoop. De 

kunstenaar hoopt iedere keer weer een meesterwerk te 

maken, vergelijkbaar met die van de grote meesters. En elke 

keer dat het niet gelukt is, begint de kunstenaar toch weer 

opnieuw. Door de hoop.

Laatste woord over 
kunst & cultuur

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Elganan Jelsma
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Mode en Kunst 

Uitgeverij: WBOOKS i.s.m. 

Gemeentemuseum Den Haag

Het boek verscheen bij de 

tentoonstelling Mode en Kunst. Een 

affaire, die van 3 september 2011 

t/m 8 januari 2012 te zien was in het 

gemeentemuseum te Den Haag

Kunst om te dragen

Het boek Mode en Kunst leest als een sjiek 

glamour modeblad, met foto’s van ‘bekende’ 

mensen die een uitspraak doen over hun 

favoriete ontwerpers. 

Zo staat er een foto in van Hedwig Saam, directeur van het 

Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Ik ken haar nog 

vanuit de tijd dat zij 

directeur was van 

Museum Hilversum. 

Zij draagt een jurk van 

Monique van Heist. 

“Dat mensen in alle 

omstandigheden, ook 

de meest beroerde, 

uitdrukking geven 

aan hun creativiteit, 

ontroert mij telkens opnieuw.” Daarnaast staat er 

bijvoorbeeld ook een foto in van Liesbeth List in 

Edgar Vos en Marte Röling in Frans Molenaar.

Maar ook de kunsthistorische verbanden die 

worden gelegd zijn goed onderbouwd en boeiend. 

Zo wordt de Nederlandse Reformkleding van begin vorige 

eeuw besproken. Nieuwe ideeën over sierkunst en nieuwe 

decoratievormen waren gerelateerd aan de ontwikkelingen 

in de Nieuwe Kunst. Vaak zat de sluiting van de 

reformjaponnen aan de voorzijde, zodat de vrouwen zichzelf 

konden kleden. En de reformjurken gaven de vrouwen meer 

bewegingsvrijheid dan de vrouwen die gekleed gingen 

volgens het Parijse ideaalbeeld.

Deze periode wordt prachtig beschreven. 

Vaak zijn ook de namen van degenen die 

de japonnen gedragen hebben bekend. Zo 

ontstaan er mooie persoonlijke verhalen.

Een prachtig vormgegeven boek, dat iedere 

liefhebber van mode te kunst in de boekenkast 

moet hebben.

Tekst: Elganan Jelsma - Foto’s: Rob Schultheiss 2-a 2-b

Audax Textielmuseum Tilburg

Goirkestraat 96

5046 GN Tilburg

www.textielmuseum.nl

Rob Schultheiss bekijkt een wand 

vol in beslag genomen scharen met 

gekleurde kunststof handgrepen. 

Op de voorgrond poefs van vervilte 

wol die met natuurlijke kleurstoffen 

geverft is. Met video presentaties 

wordt het productieproces 

gedocumenteerd.

Tegen de linkerwand vellen papier 

die gemaakt zijn van plantensoorten 

van over de hele wereld. Rechts 

de traditioneel vervaardigde en 

gedecoreerde ‘Spakenburgse’ 

meubeltjes.

Van 11 februari tot 3 juni 2012 was er een overzichtstentoon-

stelling van werk van Christien Meinderstma in het Audax 

Textielmuseum, dat wilden we niet missen. We volgen haar 

sinds we bij een lezing van haar aanwezig waren en vinden 

de manier van werken intrigerend. Telkens neemt zij één 

onderwerp met een kunstzinnige of maatschappij-kritische 

lading dat op haast wetenschappelijke wijze wordt onderzocht. 

Christien Meindertsma probeert mensen bewust te maken 

van het feit dat de dingen die we elke dag eten en gebruiken 

geen anonieme producten zijn maar dat ze ergens vandaan 

zijn gekomen. En dat wij, als consumenten, door te kiezen 

voor het ene of juist het andere product, verantwoordelijk 

zijn voor de ene of de andere productiewijze.

Welke waarde wordt aan de producten die we dagelijks 

gebruiken toegekend? En is die waarde constant, of kan 

Christien 
Meindertsma

de waarde door maatschappelijke 

veranderingen wijzigen? Op de 

kunstacademie heeft ze, als een 

van haar afstudeerprojecten in 

2003, op een veiling voor een paar 

honderd euro de oogst van één week 

marechausseecontrole op Schiphol 

opgekocht.  Nederland is, na de ‘Twin 

Towers’ aanslagen, behoorlijk bang 

voor terrorisme. Spullen die we eerst 

als ‘onschuldig’ aanmerkten blijken 

van het ene op het andere moment 

‘bedreigend’ te zijn.

De honderden scharen, (zak)messen 

en schroevendraaiers maar ook 

stopnaalden en nagelvijltjes die 

in beslag zijn genomen heeft ze 

allemaal gerubriceerd, genummerd 

op soort en systematisch op grootte 

en kleur gesorteerd, gefotografeerd 

en gepubliceerd in ‘Checked Bagage’, 

een fotoboek waarin alle objecten staan (de boeken zijn 

samengebonden met één van de genummerde objecten 

verkocht). Een groot aantal resterende gebruiksvoorwerpen 

was tegen de wanden van het museum en op grote tafels 

geëxposeerd. Een schrijnend beeld van de schijnveiligheid 

die voor de gemoedsrust van het grote publiek gecreëerd is.

Wij kenden haar van ‘PIG  05049’, het wereldberoemde 

onderzoek naar het gebruik van alle materialen die gemaakt 

worden van één specifiek varken. Het project is vernoemd 

Tekst: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma
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Er zijn grote schapen en kleine 

schapen. En niet ieder schaap 

heeft een vacht met dezelfde dikte 

of haarlengte. Dus als je van 1 

schapenvacht 1 trui breidt, dan krijg je 

allemaal verschillende truien.

De truien staan op paspoppen, foto’s 

van de bijbehorende schapen aan 

de muur.

Overigens, op de melkpakken van 

‘Campina’ staat tegenwoordig 

vermeld waar de koeien wonen die de 

melk in dat pak geleverd hebben.  

naar het nummer op z’n oormerk, een gevolg van Europese 

wetgeving (identificatieplicht?). 

Christien Meindertsma onderzocht gedurende 3 jaar het 

hele proces dat na de slacht van dit specifieke varken 

plaatsvond. Welke onderdelen van het dier werden 

waarvoor gebruikt. Dat ham, spek en andere soorten 

varkensvlees van varkens wordt gemaakt is algemeen 

bekend.  Maar dat er varkensproducten worden verwerkt in 

kunstmatige hartkleppen is minder voor de hand liggend. 

En dat het gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de fabricage 

van sigaretten, shampoo of patronen voor vuurwapens? 

Uiteraard legde ze alles zeer ordelijk vast in o.a. het boek dat 

de ‘naam’ van haar varken draagt.

In het Textielmuseum waren veel vergelijkbare onderzoeken 

te zien zoals vellen papier van verschillende grondstoffen.

Prachtig waren de rijen truien, elke trui gebreid van de wol 

van één schaap. Dus de ene trui is groter dan de andere. Elke 

trui heeft het nummer gekregen van het schaap. En op de 

achterwand waren foto’s van de schapen te zien. Er werden 

ook diverse films gedraaid, waarin haar onderzoek van het 

begin tot het eind werd uitgebeeld en toegelicht. 

Natuurlijk waren de inmiddels uit woon- en 

interieurtijdschriften bekende kussens, kleden, lampen en 

levensgrote poefs die gebreid zijn van centimeters dikke 

garen te bewonderen. En haar meest recente project met 

‘Spakenburgse’ meubels.

Mensen blijken gevoelig te zijn voor de herkomst van hun 

spullen. Ze willen weten waar het vandaan komt. Dat in de 

loop van diverse projecten ontwikkelde denkbeeld heeft 

geleid tot het project dat het dichtst bij het wezen van het 

textielmuseum komt. Christien Meindertsma heeft een 

kavel vlas opgekocht en daarvan linnen gemaakt waarvan 

uiteindelijk in het Tilburgse textiel-lab damasten tafelkleden 

en servetten geweven zijn.  Het decor op de weefsels toont 

de plattegrond van de kavel in de polder in flevoland 

waar de oorspronkelijke 

planten hebben gegroeid. 

Natuurlijk is ook hierbij het 

hele proces, van ploegen 

en zaaien tot vouwen 

en strijken uitgebreid 

gedocumenteerd.

En zo komen we dan uiteindelijk terecht in het uitgebreide 

textiellab van het Audax textielmuseum. Van oude tot de 

allernieuwste machines zijn daar in werking te zien en 

diverse kunstenaars hebben er al kunnen experimenteren 

met de mogelijkheden van computergestuurde 

weefgetouwen en andere geavanceerde productie 

machineriën.  Niet zo gek dus dat het museum was 

genomeerd voor de European Museum of the Year Award 

2012 en van de jury een eervolle vermelding kreeg.

6-a 6-b

Bloemendalerweg 51  

1382 KB Weesp

www.hetdomijn.nl

Het Domijn in Weesp is een kunstenaars-enclave. In de 

oude gebouwen op een verlaten fabrieksterrein tussen het 

Amsterdam-Rijn kanaal, de spoorlijn en de bedrijven van 

Weesp-Noord hebben kunstenaars als Joost Conijn en Rob 

Birza hun ateliers en werken theatrale acts als Hendrikjan De 

Stuntman en Het Mobiele Naaiatelier aan hun programma. Op 

de Open Dag op 16 april waren er optredens en presentaties, 

o.a. in de tenten die (na de winteropslag) in de zomer weer 

gebruikt gaan worden op Oerol en De Parade.  

De ambiance van oude fabrieksgebouwen met 

wanstaltig grote (verwarmings?) installaties 

en restanten oude productielijnen moet voor 

kunstenaars erg insprirerend zijn. Een groot 

atelier nodigt volgens mij uit om groot te 

denken, en de industriële omgeving stimuleert 

staalconstructies, laswerk en andere stoere 

productiewijzes. Ik zie Henk Helmantel hier 

niet een stilleventje schilderen, zeg maar. Wat we wel zagen 

waren de opblaasbare constructies zoals het gigantische 

paar handen dat als toegangspoort voor het terrein 

fungeerde en de leeuwenkop bij de ingang van de loods 

waar deze objecten gemaakt worden. 

Of mijn denkbeelden kant of wal raken, weet ik niet. We 

hebben namelijk geen van de kunstenaars gesproken. Ik 

heb de indruk dat die er ook niet allemaal waren. Diverse 

ateliers waren gesloten en het hele gebeuren was erg op 

theater gericht. In een Parade-achtige sfeer vermaakte het 

(voornamelijk Amsterdamse?) publiek zich volgens mij 

voornamelijk met met zien en gezien worden, en de catering 

natuurlijk.  Maar ik hoop toch dat de locatie als creatieve 

broedplaats nog enig jaren beschikbaar blijft.

Vrijplaats

Tekst: Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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Kunst, kraak, punk: 1977-1984

3 maart 2012 t/m 10 juni 2012 

Centraal Museum te Utrecht

Nicolaaskerkhof 10, Utrecht

www.centraalmuseum.nl

Na de positieve denkwereld van de sixties (John Lennon leerde 

Yoko kennen toen hij haar kunstwerk ‘Yes’  ontdekte) was er in 

de seventies de onvermijdbare tegenbeweging. Het levensgrote 

‘No’ tegen de gevestigde orde (wat dat dan ook mag zijn):  

‘No’  tegen groot-geld, gebouwen-bouwers, banen-bazen en 

overheid, ‘No’ tegen al de lieve, verantwoordelijkheidsgevoelige, 

goedwillende en vooral meegaande mensen, ‘No’ tegen de 

soepel in het oor vloeiende ‘Al you need is love’ muziek en ‘No’ 

tegen de schilderkunstige beeldtaal en gewrochte sculpturen. 

Alles moest en zou anders. Niet goedschiks, dan 

kwaadschiks.  En op een manier dat iedereen begrijpt waar 

het om gaat, kort en krachtig. (Ons bandje uit ‘79 speelde 

bijvoorbeeld een nummer van ca. 8 seconden met 1 

akkoord: “I hate you, I hate you, I hate you... bitch”)

In de expositie in het Centraal Museum was een fragment 

van de enorme diversiteit aan uitingen waar te nemen: 

beeldende kunst, muziek, vormgeving. Voor ons natuurlijk 

veel jeugdsentiment, want in de jaren 1977-1984 waren 

wij ‘jong’.  Het motto is: Kraak, Breek in op de gevestigde 

orde en maak je eigen plek. De tentoonstelling toont 

het verzet van de krakers en de vernieuwing van de 

kunstenaar en de muzikanten van onze generatie. Helaas 

God save the Queen

Tekst: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss 8-a 8-b

zijn de meeste kunstuitingen van de beweging verloren 

gegaan. Graffiti is overgeschilderd, veel bandjes hebben 

nooit een plaat uitgebracht bij een platenmaatschappij 

of opgetreden voor de omroep (allemaal colaboratoren 

van de overheidspropaganda). En de meeste underground 

drukwerkjes zijn in de loop der tijd vergaan en verdwenen. 

In de tentoonstelling werden werken getoond van 

kunstenaars die zijn ‘doorgebroken’ en zich op enig moment 

toch hebben geconformeerd aan ‘het systeem’.  Zo hing er 

van Keith Haring een groot werk op vinyl. Gemaakt lang 

nadat hij was opgehouden met z’n grafiti van wit krijt 

op de grijs geschilderde lege reclamevlakken in de New-

Yorkse metro. Spray Armee, een tijdelijk collectief van René 

Daniëls, Hewald Jongenelis, Rob Scholte en Roland Sips was 

het Nederlands antwoord op de Amerikaanse graffiti met 

als achterliggende gedachte ‘wat zij kunnen, kunnen wij 

beter’.  De rauwe puurheid van bijvoorbeeld deze Scholtes 

staat in schril contrast tot zijn latere photoshop-werk.  Ook 

van andere internationaal bekende kunstenaars als Walter 

Dahn, Georg Dokoupil, Gordon Matta-Clark, Rammellzee 

en Jean-Michel Basquiat was werk te zien. En Nederlandse 

vertegenwoordigers als Hugo Kaagman, Henk Visch, Bart 

Domburg, Erik Andriesse, Joep van Lieshout en Sandra Derk 

kwamen aan bod.

Het mooiste tijdsbeeld komt echter niet van deze bekende 

namen maar juist van al die onbekende (vaak zelfs naamloze 

of alleen onder een ‘artiestennaam’ bekende) kunstenaars 

die d.m.v. documentaires, foto’s gestencilde punkblaadjes 

en kraakkranten, posters en flyers het tijdsbeeld en de 

sfeer goed weergeven. De getoonde werken en het archief 

kwamen uit zowel museale als privécollecties, waarvan 

sommige jaren niet te zien zijn geweest.

Tijmenrockt ontwikkelde speciaal voor de tentoonstelling 

een interactief punk drumstel, waar Rob natuurlijk even 

helemaal ‘los’ kon gaan en we konden ook nog zelf buttons 

maken. Onze dag kon niet meer stuk.
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Kunst voor 
boven de bank?

Op zondag 10 juni waren we bij de opening van de 

tentoonstelling ‘Jan Des Bouvrie - Art & design’ in het Singer 

Museum te Laren die ter gelegenheid van zijn 70-ste verjaardag 

is georganiseerd. Er was flink uitgepakt. De theaterzaal zat 

bomvol. Sprekers als Joop van den Ende, Hedy d’Ancona en Jan 

zelf. En als de ‘cherry-on-top’ ook nog een swingend miniconcert 

van Ruth Jacott, die (het kostte wat moeite) uiteindelijk zelfs het 

Gooise publiek van de stoelen af  kreeg.

Vooraf hadden wij in alle rust al even 

de tentoonstelling bekeken, zodat we 

na de officiele opening lekker in de 

tuin konden genieten van het mooie 

weer, de beelden, de champagne en het 

haring-stalletje en natuurlijk een reeks 

BN-ers.

Bij het verlaten van de theaterzaal 

werden we (of eigenlijk alleen Elganan) 

aangesproken door ... Fong Leng! ... 

ze vond Elganan’s gekleurde United 

Nude schoenen zo mooi ... toen was 

de dag natuurlijk helemaal goed! 

Tekst: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma 10-a 10-b

Verder vond ze het jammer dat Jan alleen mannelijke 

kunstenaars bij naam noemde, terwijl er ook heel wat 

vrouwelijke kunstenaars vertegenwoordigd waren. Fong 

Leng was aanwezig omdat ‘haar’ Jan des Bouvrie bank in de 

tentoonstelling staat, met applicaties.

Ze is niet de enige die met een Bouvrie bank aan de gang 

is gegaan. Zo vond ik zelf de bank die door Marthe Röling 

gemodificeerd was ook wel wat hebben. 

Behalve Jan’s meubels en gebruiksvoorwerpen zijn er ruim 

100 kunstwerken uit zijn privé-collectie te zien. Een paar 

grote internationale namen als Warhol en Picasso, maar 

meerendeels Nederlandse moderne en hedendaagse 

kunstenaars als Erwin Olaf, Wim T. Schippers, Jan Cremer, Jan 

Schoonhoven en Studio Job. En Jan’s persoonlijke keuze uit 

de verzameling van het Singer, zoals een aantal werken van 

Bart van der Leck en Lou Loeber (dat is overigens, anders 

dan de naam doet vermoeden, een dame).  Het werk van 

deze kubistische schilders sluit natuurlijk prachtig aan op de 

kasten en banken. 

De kunstverzameling heeft, zoals de 

verzamelaar in zijn openingswoord 

vertelde, ook een praktisch kantje. Want 

het inrichten van een interieur houdt niet 

op bij het plaatsen van een paar meubels 

en het kiezen van een kleur (wit) voor op 

de muren. Ook (misschien zelfs wel ‘juist’) 

de kunstvoorwerpen bepalen de sfeer 

in een ruimte. En de strak vormgegeven 

meubelen geven veel ruimte voor 

combinatie-mogelijkheden. Daarom vond ik de tegenstelling 

met het praatje van Joop van den Ende zo leuk. Hij vertelde 

hoe hij, na z’n scheiding, zijn hele appartement door Jan had 

laten inrichten. Van de vloerbedekking tot de schilderijen 

aan de muur. En hoe iedereen hem complimenteerde met 

het prachtige, uitgebalanceerde en kunstzinnige resultaat. 

Tot zijn huidige vrouw Janine in beeld kwam, die binnen een 

paar dagen een wonderbaarlijke transformatie van ‘interieur’ 

naar ‘woning’  bewerkstelligde. 

Het viel ons op dat veel van de kunstwerken uit Jan’s 

verzameling wel heel erg dominant zijn. De meeste stukken 

knallen echt de ruimte in. Bij het inrichten van een expositie 

in een ruim gebouw als het Singer Museum moet dat al 

conflicten opleveren. Maar het lijkt me helemaal lastig om 

in een ‘normaal’ formaat kamer twee van zulke werkstukken 

te combineren, ze zitten mekaar bijna altijd in de weg. Het 

is maar goed dat de minimalistische meubelen voldoende 

ruimte bieden voor dit visueel geweld. 

De expositie is nog tot 26 augustus 2012 te bezoeken in het 

Singer Museum, Laren. 
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www.atelierdagenhilversum.nlPub Art te Hilversum is een projectbureau voor diverse 

kunstprojecten met bijpassende publicaties. Bijvoorbeeld 

de Beschermheiligen, De Ware Schaal, Het Goois Kunst 

Kwintet, Boekenwrak, enzovoorts. Pub Art beschikt over een 

uitgebreid netwerk van kunstenaars. Regelmatig vragen wij 

kunstenaars mee te werken aan een thema of een project. 

LOTEK lampen

Nu werden wij, Elganan en 

Rob gevraagd om aan een 

project deel te nemen. 

Aan zo’n 50 kunstenaars 

was gevraagd een Lotek 

lamp te bewerken. Deze 

designlamp is door Benno 

Premsela (1920-1997) 

ontworpen in 1982. 

We (Rob Schultheiss en Elganan Jelsma van Pub Art) hebben 

beide ook een Lotek lamp tot nieuw object omgevormd. 

Deze waren te zien in de GSA galerie te Hilversum. De 

lampen werden geveild op 2 juni. 

Helaas kunnen we u niet vertellen hoe de veling afgelopen 

is omdat de organisatie van de Atelierdagen Hilversum de 

meewerkende kunstenaars hiervan (na ruim anderhalve 

maand) nog niet op de hoogte heeft gebracht.

Tekst: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma 12-a 12-b

In dit spel vindt u afbeeldingen van 
kunstwerken van: 
Ad Arma - Hendrick Avercamp - Riëlle 
Beekmans - Hendrik Berlage - Patrick 
Bergsma - Paul Berthon - Peter Boersma 
- Sietske Bosma - Mario ter Braak - Johan 
Braakensiek - Margot Brekelmans - 
Pieter Breughel - Floris van Dijck - Theo 
van Doesburg - Guido Geelen - Hanneke 
Giezen - Vincent van Gogh - Ineke 
Hans - Desiré Haverkamp - Marianne 
van Heeswijk - Annelies Hoek - Pieter 
Hogenbirk - Elganan Jelsma - Johan 
Jongkind - Merel Karhof - Adriaen Key 
- Diederick Kraaijeveld - Ien van Laanen - 
Theo Leijdekkers  - Judith Leyster - Frank 
Lisser - Els Maasson - Edith Madou 
- Anton Mauve - Johan Meeske - Gari 
Melchers - Kees Moerbeek - Nanon 
Morsink - Vincent van Ojen - Guido 
Orsetti - Hester Pilz - Paulus Potter - 
Rembrandt van Rijn - Jacob van Ruisdael 
- Erica Scheper - Baukje Spaltro - Jan 
Steen - Jan Toorop - Johannes Vermeer - 
Bertus de Veth - Hester Vlamings - Linda 
Vloedgraven - Herman van der Weele 
- Sacha Wendt

Gooi en Eemlander van 12 juli 2012, 

door Margriet van Seumeren

www.adarma-art.com/

html/nieuws.html

Denkend aan Holland denken we vaak aan bekende thema’s 

als bijvoorbeeld tulpen, molens, schaatsen, oranje en klompen. 

Wat nu als kunstenaars deze cliché-beelden, deze stereotypen 

verwerken in hun kunstwerken. Al eeuwen lang inspireert 

Holland kunstenaars en de uitwerkingen zijn heel divers. 

Het typisch Hollandse landschap met tulpenvelden en 

molens, schaatsers op het ijs en koeien in de wei, het is 

allemaal wel een keer verbeeld. Vaak romantisch, maar soms 

ook met een kritische noot of een komische insteek. 

Is Holland alleen maar ‘gezellig’? Zijn wij wel zo tolerant? 

Giet er een vleugje Delfts blauw door en het ‘ons’ gevoel is 

compleet. Wij houden van Holland. 

In dit kwartet brengen we de thema’s bij elkaar en plaatsen 

Holland
Kunst Kwartet

in elk thema zeer diverse afbeeldingen van kunstwerken. 

Daarbij zijn we uitgegaan van diversiteit in disciplines en 

uitwerkingen. Enkele ‘oude’ bekende schilderijen hebben 

we geselecteerd, maar ook hedendaagse grote namen 

hebben hun afbeeldingen ter beschikking gesteld.  In elk 

kwartet zit eigenlijk een heel verhaal, een stuk geschiedenis, 

de achtergrond van de kunstenaar, een kunsthistorisch 

perspectief, de technische aspecten, enzovoort. Wij hopen 

dat er naast het spelelement ook met vreemde associaties 

nagedacht gaat worden over de stereotypen. Al met al is het 

een leuk spel geworden en een prachtige doorsnee van ons 

Holland. Te koop via www.pubart.nl voor 8,95.

Tekst: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma
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Patrick Bergsma, Peter Boersma, 

Sietske Bosma, Mario ter Braak, 

Beatrix Frederiks, Hanneke Giezen, 

Marianne van Heeswijk, Diederick 

Kraaijeveld, Ien van Laanen, Theo 

Leijdekkers, Frank Lisser, Els Maasson, 

Edith Madou, Mels van der Mede, Kees 

Moerbeek, Nanon Morsink, Vincent 

van Ojen, Guido Orsetti, Erica Scheper, 

Tineke Tukker, Linda Vloedgraven, 

Reina de Vries en Sacha Wendt 

geven samen een ‘typisch Hollandse’, 

eigenzinnige kijk op wat Nederland 

Hollands maakt.

Het Huizer Museum, Achterbaan 82, 

1271 TZ Huizen, 

www.huizermuseum.nl

Tel: 035-5250223, 

Dinsdag t/m zaterdag, 13.30-17.00, 

t/m 15 september 2012

Elganan met Ien van Laanen

Peter Boersma aan zijn tafel ‘de 

aardappeldaters’, op de achtergrond 

schilderijen van Mario ter Braak

Functionele dingen voor aan de muur 

- Erica Schepers

Jonge Beatrix van Diederick 

Kraaijeveld

Molens, tulpen en klompen, haring, Delfts blauw, 

‘kopje koffie’ en spruitjes. In de tentoonstelling 

in het Huizer Museum geven hedendaagse 

kunstenaars met één of meerdere werken hun 

persoonlijke - vaak speelse en ironische - kijk 

op het clichébeeld van Nederland in diverse 

technieken en materialen: schilderijen, fotografie, 

keramiek, mixed media, textiel en videokunst. 

Met enige variatie op de beroemde uitspraak van prinses 

Maxima: typisch Hollands bestaat niet. 

Of wel? Zodra je de grens passeert is er geen vergissing 

meer mogelijk: we zijn weer thuis, dit is Nederland. 

En dat komt niet alleen door de plaatsnamen en de 

nummerborden. Zodra je het benoemt, worden het clichés, 

maar toch. Het grappige is, dat veel dingen die als typisch 

Hollands ervaren worden, uit een – ver – buitenland komen. 

De oorsprong van ons Bintje ligt in Peru en tulpen 

komen uit Turkije. 

In de expositie in het Huizer Museum worden 

veel verschillende visies getoond. Vincent van 

Ojen, Theo Leijdekkers en Beatrix Frederiks maken 

monumentale ‘portretten’ van tulpen. Anderen 

hebben zich op de klompen gestort; Hanneke Giezen 

maakte diverse porseleinen tulpenklompen, Linda 

Vloedgraven heeft Delftsblauwe, bijna oosterse 

Typisch 
Holland

sloffen gecreëerd en Nanon Morsink werd geïnspireerd door 

geitenwollensokken. En wat te denken van de Postzaktassen 

van Sacha Wendt of het Lucifertafeltje van Kees Moerbeek, 

of een houtsnede van Vincent van Ojen? Een spruitje van 

Mario ter Braak is een ‘gespierde’ schoonheid, diepgroen 

en satijnachtig glanzend. Peter Boersma toont een lange 

tafel waaraan de ‘aardappeldaters’ plaats kunnen nemen. 

Erica Scheper schilderde (te) veel caravans bij elkaar in een 

‘sfeervol’ bos, Frank Lisser toont uniforme huizen in een 

keurig aangeharkte Vinexwijk en het typisch Hollandse 

bushokje in desolate duisternis. Guido Orsetti ziet als Italiaan 

de Nederlandse geveltjes als “thuiskomen”.

Patrick Bergsma laat in een vierluik naast  het gezellige 

“bakkie doen” wat minder aangename onderwerpen zien:  

comazuipen en voetbalhooligans,  vervat in ‘opgeblazen’ 

Delftsblauwe tegels van 1 bij 1 meter.  Sietske Bosma heeft 

zich laten inspireren door verschillende klederdrachten, 

gecombineerd met Lidle- en Boni-tassen. Diederick 

Kraaijeveld heeft van oud sloophout een prachtig portret 

gemaakt van een jonge koningin Beatrix. En de illustratrice 

Ien van Laanen maakte Oer-hollandse 60 tegeltjes. Genoeg 

te zien dus om een bezoekje te rechtvaardigen.

Tekst: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss - Foto’s: Elganan Jelsma Bij het minimalisme worden alle (volgens de maker) overbodigheden weggelaten. Wat 

er dan overblijft moet de essentie van een bepaald idee of concept weergeven. 

Om als maker zover te komen dat je weet wat er weggelaten kan worden en wat er 

nog over moet blijven is niet gemakkelijk. Schijvers citeren in dat verband 

Hemingway: “Easy reading is hard writing”, of de Nederlandse kreet “schrijven is 

schrappen’. 

Ook twee- en driemensionale werken en zelfs muziekstukken worden volgens deze 

theorie gemaakt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het werk van Mondriaan 

die vanuit het schilderen van realistische landschappen z’n werk sublimeerde 

tot het ‘Hilversumse schilderij - Compositie met 2 lijnen’. Of bijvoorbeeld de 

beeldhouwer Brancusi die uiteindelijk uitkwam bij zijn ultieme portret, een 

bronzen ei zonder enig detail van ogen, mond, oren of neus. De makers zoeken 

bewust de grens op: ‘Is dit eigenlijk nog wel kunst?’ en stellen daarmee de 

inpliciete vraag ‘Wat is kunst?’.

We bezochten de expositie ‘Minimal Myth’ in het Boijmans van Beuningen waar 

minimalistisch werken uit de jaren ’60 en ’70 naast hedendaags werk werd 

getoond. Bij veel van het tentoongestelde werk gaat het er niet meer om iets 

‘moois’ te maken maar om bij de kijker bewust te maken van z’n eigen omgeving 

c.q. situatie. 

Zoals Ger van Elk’s ‘Well-polished floor - 1969’ waar een stuk vloer zo  ‘nieuw’ 

glanzend is gepoetst dat het je opeens opvalt hoe vuil en beschadigd de rest van 

de wereld is. 

Zelf was ik nogal gecharmeerd van het aanwezige glaswerk. Zoals de glazen 

platen van Raphael Hefti, ‘Launching Rockets Never Gets Old - 2012’. Platen die 

herhaaldelijk zijn bewerkt met een ‘ontspiegelende’ coating waardoor ze juist 

weer zijn gaan spiegelen en je jezelf ziet terwijl je ook door de platen heen 

kijkt. Of ‘Untitled (right angle) - 1971’ van Larry Stuart Bell. Hij heeft 

glazen platen in een hoek geplaatst zdat de weerspiegeling en de werkelijkheid 

naadloos in elkaar overgaan. Zulk werk nodigt uit om te spelen met je eigen 

reflectie, de ruimte waarin je staat en de ruimte en personen aan de andere kant 

van de spiegel. Het deed me denken aan de Miracle Cure uit de rockopera ‘Tommy’ 

van ‘The Who’: ‘Go to the mirror boy!’. 

Bij de muur ‘Dead Wrong - 2012’ van Oscar Tuazon is een muur opengebarsten en 

de inhoud stroomt over de bodem. Is het eigenlijk wel zo logisch dat een muur 

recht opstaat? Wat doet de zwaartekracht met het materiaal? Ook ‘Slope - 2007’ 

van Kilian Rüthemann gaat daarover. Zout is in een alkoof gestrooid tot het zout 

de gang bereikt. De hellingshoek van de agaal witte bodem is bepaald door de 

structuur van het materiaal. Wie heeft er vroeger niet met suiker, zout of fijn 

zand bergjes gemaakt?

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de witte papiermaché objecten van Jan 

Schoonhoven, de constructies van Sol LeWitt en de de overige geëxposeerde werken. 

2-links PubArt tijd/schrift - oktober 2012 rechts-2
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De indruk.

Buiten.

Een vrouw,

op het ple
in.

Rok en sch
oenen, 

sieraden e
n tas, 

corsage in
 het haar,

en rode li
ppen.

Zitten,

praten,

luisteren.

Even 
een moment

je.

De afdruk.

Binnen.

Een vrouw,
 

in een kam
er.

Wit nachth
emd,

witte mure
n,

witte meub
els,

en rode li
ppen.

Kussen, 

dagenlang.

N.a.v. de 
videofilm 

‘Emotion i
n motion -

 2002’ 

van Nezake
t Ekici 

in het Boi
jmans van 

Beuningen
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PubArt tijd/schrift - oktober 2012 
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Met de booT naar de onderzeebootloods, 

waarin enkele installaties van SARKIS 

(1938) zijn opgesteld

6-links 
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rechts-6
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PubArt tijd/schrift - oktober 2012 
rechts-7

Uitgeverij NAi Publishers 
www.naipublishers.nl
Auteurs: Louise Schouwenberg, 
Robert Zandvliet, e.a.

Engelse editie ISBN 978-90-5662-867-
3| € 35,00 | Paperback | Geïllustreerd 
(kleur) | 136 pagina’s | 22 x 30 cm | 
Ontwerp: Irma Boom

Een titel als 'I Owe You The Truth In Painting' (Ik ben jullie de 

waarheid van de schilderkunst verschuldigd) beloofd na-

tuurlijk heel wat. Het is de catalogus bij de gelijknamige ten-

toonstelling in het GEM in Den Haag. Daar zijn schilderijen te 

zien die Robert Zandvliet maakte in dialoog op schilderijen 

uit de kunstgeschiedenis. Schilderijen die hem inspireerden 

tot onderzoek en het maken van een nieuwe werk. In het 

boek wordt wel verteld welk werk zijn inspiratiebron was, 

maar hij wilde geen afbeeldingen ernaast geplaatst zien. 

Wel geeft Zandvliet zijn schilderijen dezelfde titel als die van 

zijn inspiratiebron. Hij tracht in zijn onderzoek in het hoofd 

en onder de huid van schilders als Van Gogh, Cezanne, Mon-

driaan en Pollock te kruipen, maar ook in die van minder 

bekende kunstenaars.

Wat als eerste opvalt bij het bekijken van het boek is de 

prachtige vormgeving. Vormgegeven door Irma Boom. Het 

boek wordt geleverd in een bedrukt grijs kartonnen doos, 

afgeplakt met geel tape. Dat moet je opensnijden om bij het 

boek te komen. Het boek bevat verschillende soorten pa-

pier. Grote glimmende vellen fotopapier met daarop details 

van schilderijen. Je ziet niet om welk werk het gaat, je ziet 

structuren, verfstreken, kleuren. Verder wordt de tekst van 

Robert Zandvliet in grote letters afgedrukt. Het zijn quotes, 

opmerkingen bij een schilderij of inspiratiebron. Geheel in 

de Engelse taal.

I Owe You The Truth 
In Painting

Ik haal een paar voorbeelden aan. In zijn serie onderzoeken 

wilde hij toch ook 'iets' doen met Jackson Pollock, hoewel hij 

nooit zo goed wist hoe hij het werk moest plaatsen, wat hij 

ervan moest denken. Toch vond hij het schilderij 'Lavender 

Mist' intrigerend. Hij wou niet vervallen in de techniek van 

spatten en klodderen, wat voor Pollock misschien bevrij-

dend moest zijn geweest. Zandvliet ging het werk zeer 

nauwkeurig analyseren: welke kleuren waren er gebruikt 

en in welke lagen … Uiteindelijk heeft hij elke stip met een 

rond penseel aangebracht en elke lijn met de zijkant van 

een platte kwast. Geen 'action painting' maar een precieze 

constructie. De reactie op dit schilderij, dit experiment was dat hij niet wist wat hij ervan 

vond, of het een succes was of een mislukking. Het feit dat hij dus ook zijn eigen werk eigen-

lijk niet kon plaatsen was blijkbaar de grootste kwaliteit en kracht van 'Lavender Mist'. 

Zandvliet neemt de titels van de werken die hem inspireerden over, niet de naam van de 

kunstenaar.

Naast zijn eigen teksten, staan er ook quotes van andere kunstenaars in het boek en Zandv-

liet heeft daar weer op gereageerd. Zo haalt hij een citaat aan van Henri Matisse die zei dat 

een jonge schilder, die zich niet los kan maken van de invloeden van vorige generaties, zijn 

eigen graf graaft. De reactie van Zandvliet is dat hij geen commentaar geeft op kunstwerken 

uit de kunstgeschiedenis en ook 

niet beweert met betere oplossin-

gen te komen. Hij probeert om in 

het hoofd of onder de huid van de 

kunstenaar te kruipen. Hij probeert 

te achterhalen wat de gemaakte 

keuzes zijn. Het moment van terug-

treden is dan wel cruciaal. Wanneer 

laat je het origineel los en maak je 

het werk 'eigen'.

recensist: Elganan Jelsma
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“Schilderen is iets magisch. De afbeelding op het 

doek is zowel een illusie, als een abstractie van de 

werkelijkheid.”

Hij wil niet zeggen dat hij de essentie van de 

werken te pakken heeft. Dat zou betekenen dat 

het origineel nog niet af was, dat de kunstenaar 

de essentie niet te pakken had. Zandvliet geeft 

een nieuwe interpretatie van de afbeelding, vanuit 'zijn' perspectief, 'zijn' kijk op de kunst, 

'zijn' relatie tot de schildertechniek. De kunst moet volgens hem steeds opnieuw bevraagd 

worden.

Een schilderij kan nooit de waarheid weergeven of die benaderen. Het is slechts een 

schaduw van het origineel. Daarbij haalt hij de ideeën van Plato aan dat wij voornamelijk 

schaduwen zien.

Maar wat is nu volgens Zandvliet een goed schilderij?

Een goed schilderij geeft je energie. Een goede kunstenaar is niet enkel de spiegel van de 

tijd, maar er is meer. Een kunstenaar vindt uit, verandert, grijpt in, vernietigd, verzacht. Hij 

laat ons een blik op de wereld zien en misschien brengt hij zelfs aan het licht, waar wij blind 

voor waren.

'I Owe You The Truth In Painting' is een prachtig boek, een 

hebbeding. De teksten lezen niet als een inhoudelijk boek. 

Het zijn duidelijk alleen quotes en dat maakt de samenhang 

soms lastig te vinden.

En echt een inhoudelijk verhaal over de schilderkunst kun je er ook niet uithalen. Wel is het 

interessant om te zien hoe een kunstenaar zich kan verdiepen in een thema, voor Zandvliet 

in deze serie dus kunstwerken van andere kunstenaars. En daarin gaat hij duidelijk heel ver, 

zonder zichzelf helemaal in de andere kunstenaar te verliezen. Het is voor hemzelf dus een 

spannend onderzoek geweest en heeft mooi eigen materiaal opgeleverd. Het resultaat is 

een mooie tentoonstelling en een bijzondere catalogus. Niet meer, maar ook niet minder!

NIEUW

Borduurpakketten

info: www.elganan.nl

Ontwerp: Elganan Jelsma
Diverse ontwerpen o.a.:

Moeder en kind
Huizer meisje met pikmuts
Volwassene en kind
3 lammetjes

Pakketten worden compleet aangeleverd 
met stof, borduurzijde, naald en patroon.

10-links PubArt tijd/schrift - oktober 2012 rechts-10

Kunstenaars maken zich meester van 
museumruimte

In hun persbericht schrijft het Centraal Mu-

seum: “Met deze expositie van vijf hedendaagse 

kunstenaars wil het Centraal Museum stelling 

nemen. Kunstenaars scheppen ruimtes, vrijplaat-

sen, nieuwe plekken voor denken, voelen en er-

varen. Kunst wil vrijheid,en kunst geeft vrij-

heid. Vrijheid om anders te denken, buiten 

alle kaders – van politiek, religie, ideologie of moraal. 

Het museum dient deze vrijplaatsen te beschermen tegen een populis-

tische politiek die alleen gevestigde grote namen erkent en heden-

daagse kunst ridiculiseert. Anderzijds dient de kunst ook ontdaan 

te worden van de ideologische stellingen en onbegrijpelijke essays 

waarmee tentoonstellingsmakers haar opzadelen.

Het Centraal Museum vertrouwt op de zeggingskracht van het beeld 

zelf. William Engelen, Wolfgang Flad, Ab van Hanegem, Joris van de 

Moortel, en Driessens & Verstappen zijn daarom uitgenodigd om met 

elkaar een tentoonstelling te maken en nieuw werk te realiseren dat 

de bezoeker laat zien wat de vrijheid van anders

denken teweeg kan brengen.” 

Voor Joris van de Moortel (1983, Oostak-

ker B.) is het atelier inspiratiebron en 

uitgangspunt. Hij sloopt deuren en ramen 

en verzaagt wanden. De elementen ver-

werkt hij in sculpturale installaties. 

Die worden op hun beurt weer door de 

kunstenaar 'bespeeld'.

Ontplofte blik t/m 28 oktober 2012 Verder waren er een paar installaties van Dries-

sens & Verstappen te zien. Erwin Driessens, (Wes-

sems 1963) en Maria Verstappen (Someren 1964) 

interesseren zich voor de cyclische processen van 

de natuur; ze noteren die niet alleen nauwkeurig, 

maar vertalen die ook in simulaties. We schre-

ven eerder uitgebreid over dit kunstenaarsduo in 

PubArt van januari 20112

William Engelen (Weert 

1964), maakt muzikale 

composities gebaseerd op 

gegevens uit het alle-

daagse leven of de direc-

te omgeving. Wij vonden 

met name de muziekboeken 

fascinerend!

Top Down, Bottom Up  (2012) Installatie met 4 druppelmachines
800 kg. bijenwas
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De beelden van Wolfgang Flad (1974, Reutlingen D) verwijzen naar 

de sculptuur van modernisten als Hans Arp en Brancusi. Flad is van 

mening dat er ongebruikt potentieel schuilt in het idealistische 

gedachtegoed van de avantgarde van de vorige eeuw. Maar tegelijk 

vraagt onze tijd om een andere benadering. Daarom gebruikt Flad 

geen brons of hardsteen voor zijn beelden, maar armzalig afvalma-

teriaal. Van latjes bouwt hij het geraamte van de sculptuur op. 

Teksten over kunst uit boeken, tijdschriften en catalogi worden 

hergebruikt door het papier te verwerken als papier-mache, waarmee 

hij het geraamte bekleedt. Het museum maakt ook een vergelijking 

naar Donald Duck!

Aan de wanden de grote 

schilderijen van Ab van 

Hanegem (Vlissingen 1960). 

Hij construeert schilder-

kunstige ruimtes, soms 

strak wiskundig, en soms 

los en expressief.

Nog t/m 28 oktober 2012 

Centraal Museum te Utrecht
Wolfgang Flad
Kiss and Tell (2012)
Installatie van 26 delen
hout, papier-maché, verf en lak

bron tekst: centraal museum
foto’s: Elganan Jelsma
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de installatie ‘Expecting’ van 

Pipilotti Rist in de oude kapel 

van het Centraal Museum. 

Met projecties, geluid, geur en 

textiel. Fascinerend! 

Was t/m 26 augustus 2012 te zien

Pipilotti Rist

KUNSTRAI
AMSTERDAM

2012

Een aantal interessante 

kunstwerken en kunstenaars 

gezien. O.a. Marc Mulders en 

Iris van Herpen. Over hen 

hebben we eerder geschreven!

Rob heeft een miniatuur 

bouwpakket gekocht van een 

bewegend kunstwerk van Theo 

Jansen: het strandbeest!

13-links PubArt tijd/schrift - oktober 2012 rechts-13
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  POST ATELIER NACHT
Afgelopen zaterdag 29 september was 
er een avond georganiseert in het Oude 
Postkantoor van Hilversum. Dit wordt 
nu beheert door Stichting Magdalena 
die er atelierruimtes verhuurt. Een 
prachtig georganisserde avond met veel 
bezoekers. Ook jonge kunstenaars wer-
den door het gevarieerde programma 
aangetrokken. Wij hebben weer veel 
‘oude bekenden’ ontmoet. Buiten was 
een bar getimmerd van sloophout, er 
was eten, veel muziek, design, mode, 
fotografie, enzovoort. Kunstenaars als 
Sven Lamme, Diederick Kraaijeveld, Eva 
Kasbergen, Christiane Kiel en Naai-
moos. Wij hebben overal gekeken en 
gepraat en zijn uiteinde-

lijk bij de bar 
buiten blijven 
hangen tot in de vroege uurtjes 
van de volgende dag. Het was 
echt een nacht vol KUNST.

Wij hadden van diverse kan-
ten uitnodigingen voor de 
avond ontvangen. Ook de PR 
via Facebook liep erg goed. 
Wij werden met name getrig-
gerd door het project Baard 
& Moustaches dat fotografe 
Eva Kasbergen aanbood: Laat 
je fotograferen met een 
snor en ontvang direct een 
ansichtkaart met je eigen 
foto. Wij gingen er speci-
aal gekleed op af! En wat 
een succes. Zie onze foto! 
Uiteraard hebben we ook di-
rect haar andere foto’s be-
keken en haar boekje ‘Tzi-
gane, dagboek van een reis’ 
gekocht. We blijven haar 
volgen.

Eva Kasbergen, Naaimoos en 
Sven Lamme staan ook in ons 
uitgebrachte kaartspel: het 
Goois Kunst Kwintet

door: Elganan Jelsma, foto’s: Elganan jelsma en Rob Schultheiss
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Sit-in met Monobanda

Sit in 28 oktober 2012 Centraal Museum 

Edwin Jacobs in gesprek met twee leden van de kunstenaarsgroep Mo-

nobanda, Niki Smit en Mathijs Konings. Zij hebben met name gewerkt 

aan het project rond het Utrechtse schip, gedoopt tot 'Licht op hout'. 

Monobanda stelt het spel, het spelen centraal en passen de regels van 

het spel toe op de echte wereld.

De uit vijf leden bestaande groep Monobanda werken 

veel met externe specialisten samen. Zo hebben zij voor 

deze opdracht in het Centraal Museum een geluidsspecia-

list ingehuurd.  De sounddesigner heeft een vrij abstracte 

geluidsinstallatie gemaakt. Er zitten wel veel herkenbare 

geluiden in, maar die zijn niet direct te plaatsen. Edwin Ja-

cobs probeert het proces van de totstandkoming van het 

gehele project in beeld te brengen. Er zijn foto's van de 

eerste schetsen, een filmpje van uitprobeersels van licht-

projecties op hout, kartonnen maquettes enzovoort. Aan de hand van 

de afbeeldingen en de vragen proberen Niki en Mathijs ons een kijkje 

in hun keuken te geven. Ze vertellen enthousiast over hun zoekproces 

en vervallen niet in al te technische details. Wel leggen ze uit hoe het 

werkt met lichtprojecties op een 3D object en waar de problemen lig-

gen. Ze hebben als het ware een 3D scan gemaakt van het schip, zodat 

ze precies kunnen sturen waar het licht wel en niet op moet vallen. Ze 

wilden perspectivische vertekeningen voorkomen.

Het gehele proces is goed gedocumenteerd en heeft uiteindelijk zo'n 

drie jaar geduurd. De licht- en geluidsinstallatie is nu te zien in het mu-

seum. Met deze installatie willen ze het schip tot leven brengen. Hoe 

zou het schip zijn verhaal vertellen? Tegelijk constateerde Monobanda 

het probleem dat veel bezoekers het schip al vaak hadden gezien en er 

eigenlijk gedachteloos langs liepen. Met  geluid willen ze de bezoeker 

wakker schudden en een signaal afgeven: 'het schip leeft!' 

De vijf leden van Monobanda hebben elkaar leren kennen tijdens 

hun studie aan de theaterfaculteit. Zij weten dus hoe belangrijk het is 

om de interactie met het publiek op te zoeken. De aanwezigheid van 

publiek is de kern van hun werk. Het gaat om spel. Zij bepalen eigenlijk 

de regels waarbinnen de mensen zelf hun creativiteit kwijt kunnen. Dat 

ze veel met technologie werken komt vooral voort uit het feit dat het 

menselijk handelen met sensoren is te meten. Maar de techniek is geen 

doel het is een middel. Ze willen situaties creëren waarin mensen iets 

doen, maar dat kan ook met eenvoudiger middelen. Zoals kaartspe-

len en computergames gecombineerd met bouwen en graven in een 

zandbak. In ieder geval zijn de leden zelf het spelen niet verleerd en 

laten ze ook regelmatig de computer even rusten om de straat op te 

gaan.

Aan het einde van 

het gesprek wordt 

aan de kunstenaars 

gevraagd welk object 

uit de collectie van 

het Centraal zij nu 

interessant vinden. 

Monobanda koos 

voor 'e-volved cul-

tures' van Driessen 

& Verstappen. Een 

video-installatie die 

te zien was in de 

tentoonstelling 'Ontplofte Blik'. Op beeld lijken een soort schimmel 

kolonies door elkaar heen te groeien. In werkelijkheid zijn het algorit-

mes van een computer die worden verstoord. Mathijs geeft aan dat hij 

het mooi vindt dat zo'n kunstwerk ergens ook heel vergankelijk is. Zet 

de computer uit en het is weg.

www.centraalmuseum.nl

Elganan Jelsma
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Opvallend is wel dat er tot nu toe weinig publiek is bij de kunstenaarsgesprekken. En dat in een stad 

waar een Hogeschool voor de Kunsten is gevestigd en veel kunstenaars wonen en werken. Rob en ik 

verbazen ons iedere keer dat er zo weinig animo is voor deze sit-ins van het Centraal Museum. Ons in-

spireert het altijd weer: verhalen van collega-kunstenaars. Of je het werk nu mooi vindt of niet er komt 

altijd een discussie op gang. Wij komen er graag voor uit Hilversum, maar verbazen ons over de lage 

opkomst. Waar zijn de docenten, de studenten, de leerlingen, de kunstenaars, de collega's, de kunst-

minnenden? Als ik docent was aan een kunst-opleiding zou ik het zelfs flink aanbevelen en er studie-

punten voor geven! We hoeven het wiel niet elke keer zelf uit te vinden. Dit soort initiatieven moeten 

we met elkaar ondersteunen, 

we kunnen veel leren van elkaar! 

En het zijn niet de minsten die 

plaatsnemen in de stoel tegen-

over Edwin Jacobs. Dus laat de 

zaal de volgende keer vol zitten! 

Dan kunnen we daarna tenminste 

met mede-geïnteresseerden een 

wijntje drinken en discussiëren 

over de kunsten, over het vak 

waarin wij werkzaam zijn.

Volgende sit-in is op zondag 27 januari 2013 met 
Bas Kosters, tijdens de expositie Blue Jeans.

Tien jaar geleden beschilderde Bas Kosters (1977) spijkerbroeken in de 

etalages van De Rode Winkel in Utrecht. Ondanks zijn uitspraak dat hij 

niets op heeft met het ‘lelijke blauwe stofje dat zó non-fashion is’, zien 

we de denim  dit jaar in zijn collectie terugkomen. Edwin Jacobs gaat 

met Kosters in gesprek over zijn werk en de stof die toch mee bleek te 

vallen toe hij hem weer in handen had.

In 2010 had Bas kosters een tentoonstelling samen met Cargelli en 

Fong Leng in Rotterdam. 

Zie ook ons PubArt nummer van februari 2010.

Natuurlijk hebben wij ook de Bas 

Kosters collectie van de Zeeman in 

onze verzameling zitten :)

Vandaar dat ik een handwerkkwartet heb 

gemaakt, om op spelenderwijze weer 

kennis te maken met oude technieken. 

Een nieuwe generatie, waar ook boven-

genoemde kunstenaars toe behoren zien 

ineens weer dat textiel een interessant 

medium kan zijn. Om verdwenen technie-

ken te leren of te kunnen laten gebruiken 

wordt vaak samengewerkt met het textiel-

museum in Tilburg. Christien Meinderstma 

brengt het hele proces van begin materiaal, 

verwerking en eindproduct steeds prachtig 

in beeld. (PubArt juli 2012) 

Maar ook nieuwe technieken worden uit-

geprobeerd, zoals Iris van Herpen met haar 

3D geprinte ontwerpen.

Fransje Killaars

Toch ligt het woord textiel nog steeds gevoelig, zoals bleek toen ik 

voor het kwartet ook hedendaagse kunst zocht om een kwartet tex-

tielKUNST te maken. Uiteindelijk heb ik dit onderdeel laten vervallen. 

Vormgevers die textiel als medium gebruiken hebben geen bezwaar 

tegen de term textielkunst, maar in de autonome kunsten is het lastig. 

Ook vroeg ik Fransje Killaars, maar die reageerde daarop heel fel. 

“Ik ben géén textielkunstenaar! Ik ben een beeldend kunstenaar die 

textiel als medium gebruikt.” Dat was mijn eerste persoonlijke contact 

met kunstenaar Fransje Killaars. 

Er is net een prachtige monografie uitgekomen van haar werk en ik 

was geïnteresseerd in haar verhaal. Mijn eerste reactie toen het boek 

binnenkwam was verbazing. Een groot boek geheel gevuld met 

prachtige full colour pagina's met welgeteld 15 pagina's tekst (Neder-

lands- en Engelstalig).

Het persbericht meldt: 'Eerste monografie van internationaal 

bekende beeldend kunstenaar. Fransje Killaars (1959, Maastricht) is 

internationaal bekend vanwege haar uit felle kleuren opgebouw-

de installaties van textiel. Haar handgeweven tapijten, dekens en 

gekleurde stoffen vormen, zoals zij het zelf noemt, het ‘alfabet’ 

waarmee zij haar installaties samenstelt. Killaars is gefascineerd 

door de kracht van kleur, de relatie tussen mens en textiel en 

de verbondenheid van textiel met het dagelijks leven. Fransje Killaars (1959, 

Maastricht) werkte tot 1994 ook als assistent voor Sol LeWitt. Behalve met 

autonome installaties heeft Killaars naam gemaakt met diverse opdrachten 

voor de openbare ruimte. Deze bestaan onder andere uit indrukwekkende 

ruimte-vullende installaties en wandbekledingen, samengesteld uit de voor 

haar typerende horizontale lagen stof en geïnspireerd op het principe van 

stofstalenboeken. Zo realiseerde zij o.a. de Herenkamer van het Catshuis, de 

entreehal van het Fonds BKVB en de entreehal van het Ministerie van OC&W. 

Onlangs maakte zij een ontwerp voor de North Delegates’ Lounge voor het 

gebouw van de Verenigde Naties in New York.'

Er zijn diverse Nederlandse kunstenaars 

die textiel als medium gebruiken om hun 

ideeën uit te beelden. Om maar gelijk een 

paar namen te noemen: Claudy Jongstra, 

Christien Meindertsma en Iris van Herpen. 

Het zijn kunstenaars die in musea en op 

beurzen worden gepresenteerd. 

Textiel is in!  Op zich is dat al opmerke-

lijk. Vroeger had textiel een wat truttig 

imago. Ik kreeg op de lagere school nog 

handwerken. Ik moest leren pannenlap-

pen te breien, dat vond ik verschrikkelijk, 

want zo'n mooi recht lapje lukte natuurlijk 

niet. Het werken met vilt vond ik dan al 

iets leuker. De jongens kregen overigens 

handenarbeid, figuurzagen enzo! En dat 

was begin jaren '70. Op de kunstacademie 

was het al wel veranderd. Daar was ook een 

aparte richting textiel, maar dat had niets 

meer met het ouderwetse handwerken 

te maken. Onder textiel worden allerlei 

materialen verstaan. Ook papier en ander 

materialen die structuur opleveren kon-

den daaronder vallen. Inmiddels is er al 

een hele generatie opgegroeid die nooit 

iets van handwerken of handenarbeid op 

school hebben gehad. En nu is er weer een 

hang naar nostalgie. Er wordt weer gebreid, 

gehaakt en geborduurd. Ook op traditio-

nele wijze. Het wordt weer gewaardeerd, 

maar veel kennis is verdwenen. 

Textiel
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Bianca Landgraaf gaat in haar tekst voornamelijk in op kleurge-

bruik. Ze grijpt terug op Homerus en gaat uitgebreid in op de 

studie van W.E.Gladstone, met zijn theorie over kleurenblind-

heid. En inderdaad kleur heeft zijn schaarste verlo-

ren. Wij kunnen kleuren maken, voor blauw heb je 

geen lapis lazuli meer nodig. Of zoals Landgraaf 

zegt: kleur is ordinair. Volgens Landgraaf is juist 

daarom het werk van Killaars zo opzienbarend. 

Het bevrijdt kleur uit betekenis. 'Kleur neemt 

gewoon de hele ruimte in beslag. Er is niets 

dan kleur.'

Dan is er nog een tekst van  Sven Lütticken. Hij noemt Killaars 

een colorist, die zich het begrip 'deskilling' eigen heeft gemaakt. 

Deskilling, het steeds meer loslaten van vaardigheden en 

technieken die ooit essentieel werden geacht. Haar composities 

kunnen via de mail worden doorgestuurd en elders in productie 

worden genomen.  Ook Lütticken probeert Killaars werk in een 

historisch perspectief te plaatsen, door Van Gogh te noemen 

met zijn kleurenbolletjes wol, die hij gebruikte om kleurcombi-

naties uit te proberen. Of Emile Bernard die zijn borduurwerken 

liet maken door zijn minnares. Maar volgens Lütticken heeft dit 

niets met Killaars werk te maken. Killaars streeft naar industriële 

productiemethoden, zij maakt gebruik van gestandaardiseerde 

composities. De werken van Killaars zij eigenlijk installaties. Zij 

maakt een totaal concept voor een hele ruimte. Toch mogen de 

verschillende onderdelen los verkocht worden en kunnen zo 

een weg vinden naar particuliere huizenbezitters.

Al met al een interessant en mooi uitgevoerd boek. Zelf lees ik 

nog graag iets meer en inhoudelijk over de kunstenaar en het 

werk. Maar misschien is dat juist de opzet; dat je nieuwsgierig-

heid is gewekt en dus uitkijkt naar een volgend boek of ten-

toonstelling.

     Elganan Jelsma

De monografie van Fransje Killaars 
met teksten van Bianca Stigter en 
Sven Lütticken. 
 € 34,50 | Nederlands/Engels | ISBN 
978-90-6450-792-2
Hardcover | 176 p | 24 x 32 cm | nai010 
uitgevers
Design: Thonik

http://www.010.nl/

In november 2012 was het dan 

zover ... wij gingen eindelijk naar 

het nieuwe Stedelijk. Er was een 

middag georganiseerd voor 

conservatoren en curatoren uit 

het hele land. We kregen diverse 

toelichtingen en konden natuurlijk 

uitgebreid rondkijken. Over het 

niveau van de toelichtingen (lezing 

zal ik het niet noemen) zal ik het 

maar niet hebben. 

Na twee uur lang getrut, aantallen en maten aangehoord te hebben (tegen een zaal vol met mensen 

uit het vak!) waren we blij dat we zelf rond konden lopen. Toch was er op de zalen ook weinig span-

nends te zien. Natuurlijk is het fijn dat de ‘bekende’ werken weer voor het publiek zichtbaar zijn, maar 

er waren nergens spannende 

keuzes gemaakt. Geen bijzon-

dere combinaties in werken of een 

aparte manier van presenteren. Nee dat ze hier 8 jaar achter de schermen mee bezig zijn geweest ... Je 

zou bijna gaan zeggen dat er wel wat meer op de kunsten bezuinigd zou mogen worden :) Misschien 

doen ze wat extra’s in de kelder. Deze was nu net gesloten omdat er een wisseling in de tentoonstelling 

plaats vond en dus een deel al weer afgesloten was voor publiek. Maar dat moet kunnen, twee maan-

den na de opening toch? Nou we zijn er geweest en kunnen nu over het ‘nieuwe’  Stedelijk meepraten! 

Op de terugweg liepen we langs het Van Gogh Museum, dat nu een aantal maanden voor publiek 

gesloten is.

Het Stedelijk

Herinnert u zich deze nog?
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Sit-in met Bas Kosters

Sit-In: Edwin Jacobs in gesprek 
met Bas Kosters
zondag 27 januari 2013 in het Centraal Museum te Utrecht

Reden om Bas Kosters uit te nodigen is dat er een werk van hem 

staat op de tentoonstelling Blue Jeans, in het Centraal Museum. 

Een werk dat Bas zelf uit het oog was verloren. 

Hij was blij verrast dat het hier opdook.  “Het is wel een gek 

ding, het is wel speels, maar er klopt heel veel niet van.”  Hij 

heeft al zijn projecten goed gedocumenteerd. De beschilderde 

jeans dateert uit 2003, vlak na zijn opleiding aan de AKI in En-

schede. In etalages van winkels heeft hij destijds jeans beschil-

derd, live-acting painting. Hij signeerde toen nog Baz, met een 

z, omdat hij zijn naam Bas, zo saai en stom vond. Dat heeft hij 

vrij snel daarna laten varen.

Edwin vraagt of Bas iets met Jeans heeft of dat het een speciale 

betekenis voor hem heeft. “De geschiedenis vind ik interessant, 

maar het materiaal vind ik niet echt spannend. Ik ben zelf geen 

jeans drager. Wel kun je het mooi verwerken, slijten en beschil-

deren. Twee jaar geleden heb ik jeans verwerkt in mijn prêt-à-

porter collectie, maar verder zie je het niet vaak bij mij terug.”

Bas Kosters volgde eerst een MBO opleiding mode-presentatie, 

waarbij het grafisch werk, mode positioneren en plaatsen 

belangrijk was. “Dat werkte voor mij goed, anders was ik waar-

schijnlijk te jong aan een HBO mode-opleiding begonnen.”  

Daarna volgde de AKI in Enschede, richting mode, waar hij vrij 

kon experimenteren. Zijn eindexamencollectie heette ‘con-

tainerkoninginnen’. Het was een totaal project. Tweedehands 

dekens en hoogglansverf op synthetische stoffen gespat en de 

rest weggebrand. 

“Het was één brok energie, heel ruw. Eigenlijk waren het elf 

braaksels van energie, op mannequins. Ik deed de make-up zelf, 

had zelfgemaakte schoenen en meubels, maakte de foto’s en 

heb zelf muziek geproduceerd. Een soort Sesamstraat-liedje. 

Het had eigenlijk niets met kleding te maken. Maar ik had wel 

een over-all visie. Het was een show-spektakel. Een mooi ver-

haal.” 

Edwin haalt het tijdschrift van Bas tevoorschijn getiteld: EXTRA 

KAK.  “Heeft het illustreren nog je aandacht?”  Maar Bas wil eerst 

iets anders kwijt. Hij weet precies wat hij wil zeggen en waar 

hij het over wil hebben. Hij heeft duidelijk controle over het 

gesprek. En dat zegt gelijk een heleboel over hemzelf.

Op de academie is hij ook begonnen met poppen maken. Hij 

moest oppassen op kinderen van een docent en is toen met die 

kinderen pop-kussens gaan maken. Het beeldend vormgeven is 

belangrijk voor hem.

“Met mode ben ik niet echt bezig. Een jurk is bij mij bijvoor-

beeld een rechthoek met twee gaten erin, met daarop vormen 

geappliceerd. Ik ben vrij rebels en de AKI gaf ruimte voor vrij-

heid, openheid. Dat sprak me aan. Je werd niet afgeserveerd op 

een coupe. Het verhaal moest goed zijn! Zo heb ik een jurk ge-

maakt van honderden paraplu’s, die ik op straat had gevonden. 

Dat is nog steeds een terugkomend verhaal. 

Ik verzamel oude paraplu’s van straat, haal 

het frame eraf en doe ze in de wasmachine. 

Een tijdrovend verhaal. Ik vind het schrijnend, 

dat mensen ze zo weggooien en zelfs niet de 

moeite nemen om ze in een prullenbak te 

gooien. Respectloos! Zo zijn er steeds onder-

delen die terugkomen in mijn werk.”

www.centraalmuseum.nl

Elganan Jelsma

PubArt  pg. 2-A PubArt  pg. 2-B

Edwin: “ben je geëngageerd?”

Bas wil geen green-label zijn, maar hij wil best rekening houden met het milieu. Zo gebruikt 

hij regelmatig gerecyclede materialen. “Mijn gedachtegoed recycle ik.”

Hij grijpt vaak terug op iets uit zijn verleden, uit zijn geschiedenis. Zo laat hij een foto zien 

van zelfmaakpoppen uit het tijdschrift Ariadne. “Hier word ik vrolijk van. Dit is een beeld uit 

mijn verleden. Het verleden geeft me houvast. Die visuele geschiedenis  prikkelt mij nog 

steeds. Eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde als toen ik 6 jaar was: tekenen, spelen, verkle-

den.”

Edwin: “Maar je bent wel opgenomen in het modesysteem!”

Bas: “Geld is geen motivatie. Het gaat om textiel en communicatie. Communicatie in kleding. 

Mode om de mode vind ik niet interessant”  Edwin: “Ben je dan een beeldend kunstenaar die 

mode als medium gebruikt?”  Bas: “Ik zie mijzelf als ‘artist’, een artiest, dat is een vrijer begrip. 

Geen ontwerper, geen kunstenaar!” 

Edwin komt terug op de illustratie, de tekeningen, het blad ‘Extra Kak’ van Bas Kosters en 

constateert dat hij wel geobsedeerd is door poep. Waarop Bas uitlegt dat de titel uit een 

Zweeds blad komt, waar Kaka in stond en wat ‘Taart’  betekent. Het is natuurlijk wel dubbel-

zinnig. In het blad staan tekeningen en ideeën. Bas geeft aan dat de tekeningen niet altijd 

een speciaal doel hebben.  “Het is leuk. Het is de curator die iets maakt. Ik gebruik mode als 

taal om iets te vertellen. Het magazine is mijn kindje. Ik ben nu bezig met issue 6. 

Het is een snellere manier om 

mezelf uit te drukken. Het ont-

werpen van een collectie duurt 

vaak lang. Zelf ben ik gefascineerd 

door het tijdschrift ‘Gandalf’ uit de 

jaren ‘60. Ik wil het graag compleet 

hebben en ben het dus aan het 

verzamelen. Wat mij aanspreekt is 

de onbeschaamdheid, het durven 

tonen van lelijkheid. Tegenwoordig 

moet alles hetzelfde zijn. Soms lijkt 

het alsof we achteruit gaan. Nu zou 

dit tijdschrift nog meer taboe zijn 

als toen.”

Een andere lijn in het werk van Bas Kosters zijn de theatrale maskers. Mensen in een 

groepslook fotograferen. Het is lastig, want je moet een aantal dezelfde looks creëren. 

Ik werk al jaren met eenzelfde fotograaf en dit is een klein zijproject. “Met make-up en 

maskers kan ik mensen van hun identiteit ontdoen. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig, 

want het vieren van het individu is mijn statement.”  Zo komen er tijdens het gesprek 

meer tegenstrijdigheden naar voren, maar ook daar heeft Bas een antwoord op. “Er zijn 

dingen in je werk waarmee je niet in contact bent, het verrast je dan ook zelf weer.”

Terug naar de collectie. Bas Kosters laat een jurk zien met strokentechniek. Een dure 

outfit, doordat er erg veel tijd in zit. Zoiets is onbetaalbaar.

Als tegenstelling komt de Zeeman collectie aanbod. “Ik werk graag met bedrijven 

samen. Ik heb de bandeloosheid, de vrijheid die zo’n bedrijf zich niet kan veroorlo-

ven. Zeeman staat voor anti-fashion en daarom kwamen ze bij mij. Ik kon inhoudelijk 

anticiperen op hun vraag, hun imago. Daarnaast gaat het om de lol, het plezier, een 

bepaalde beleving. Mensen die chillen op de bank in hun Bas Kosters Pyama. Kinder-

kleertjes die gemaakt worden uit kleren van die collectie, geweldig toch?”

“Het liefst zou ik de hele dag leuke dingen doen, maar dat kan ik me niet veroorloven.” 

Ook dat is wat tegenstrijdig. Want zoals hij zelf zegt is geld geen drijfveer. 

PubArt  pg. 3-A PubArt  pg. 3-B
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Volgende sit-in is op zondag 24 februari 2013 met 
Jan Taminiau, tijdens de expositie Blue Jeans.

Maar wat hij wil bereiken is: “Een onuitwisbare voetafdruk 

achterlaten in de nationale en internationale mode- en kunst-

wereld. Ik wil niet vergeten worden!”

En als je dat wilt bereiken, kun je niet achterover gaan zitten en 

niets doen. Dat betekent hard werken! En dat doet Bas dan ook 

elke dag! Van 10 tot 7 uur in zijn atelier in Amsterdam. 

Ontspannen is dan soms ook lastig voor Bas, want zijn werk 

is met zijn leven verweven. “De radar staat nooit uit. Maar ik 

vind het fijn om met vrienden over kunst te praten. Het is mijn 

passie. Soms is afsluiten voor indrukken moeilijk. Ik creëer mijn 

eigen zeepbel en daarin heb ik rust, weinig interactie met de 

buitenwereld.”

Iedere gast in de sit-in bij Edwin Jacobs 

maakt ook een keus uit de collectie van 

het Centraal Museum. Bas koos voor 

een japon van Fong Leng. 

De ‘Tuschinsky’ uit 1975.

Fong Leng is een grote inspiratie. Het 

werk spreekt tot de verbeelding. Hij 

heeft drie objecten uit haar collectie 

in zijn verzameling. “Het maakt me 

zielsgelukkig om het te hebben.” Hij 

heeft met haar een dubbel-inter-

view mogen doen in haar huis.

In de mode moet het gaan over 

expressie, vakmanschap en tech-

niek, niet over leeghoofdigheid.

Wij zagen in februari 2010 in 

Rotterdam al dat zijn poppen 

goed samengingen met de ontwerpen 

van Fong Leng, tijdens de tentoonstelling over Cargelli.

Een goede ervaring om Bas Kosters zo te leren kennen!

Van de website van het Centraal Museum:

15.00-16.00 uur.

Uit het werk van Jan Taminiau (1975) 

spreekt een sterke voorliefde voor nostalgi-

sche materialen, techniek en vakmanschap. 

Deze basis zet Taminiau in om met nieuwe 

vormen en onconventionele technieken op 

zoek te gaan naar de perfecte pasvorm. Spe-

ciaal voor Blue jeans maakt Taminiau een 

uniek nieuw ontwerp. Edwin Jacobs gaat 

met hem in gesprek over zijn ontwerpers-

praktijk en de rol die een stof met zo een 

rijke historie als denim hierin kan spelen.

PubArt  pg. 4-BPubArt  pg. 4-A

Blue Jeans
  350 jaar spijkergoed                       Centraal Museum, nog t/m 10 maart 2013

PubArt  pg. 5-A PubArt  pg. 5-B
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Zoals de trouwe lezertjes van PubArt tijd/schrift wellicht gemerkt hebben, 
vinden Elganan en ik mode en textiel een intrigerend fenomeen binnen de kunst. (We 
zijn zelf ook niet te beroerd om wel eens iets ‘buitensporigs’ als zelf gepimpte 

kleding of speciale schoenen te dragen.)  
Daarom gaan we graag kijken als er ergens iets modigs te zien is. Zo zagen we 
in real-life o.a. de 3D geprinte stukken van Iris van Herpen, de ‘theaterspot’ 

couture van Viktor & Rolf (real-size en de kleine dolls), jurken van Fong Leng en 
de prikkelende creaties van Tinkebel. (Overigens, die windbreimachine van Merel 

Karlof, wat een prachtig object!)

Bij deze ontdekkingsreis zijn we het fenomeen Bas Kosters een paar keer tegengekomen. Dus toen 
hij een sit-in bij Edwin Jacobs van het Centraal museum had (zie elders in deze editie) gingen we daar 

natuurlijk naar toe. 
De creaties van Bas komen voort uit een punk-achtige vormgeving. Ik vind zelf dat Bas’ beeldtaal aansluit 

of misschien een vervolg is van dingen die ik bij Keith Haring terugvind. 
Of, uit een andere generatie, Matisse. 

De mode en objecten zijn niet zo ambachtelijk gaaf afgewerkt als de couture van Viktor 
en Rolf  of de appliques en borduursels van Fong Leng maar ook daar doet het 

me soms aan denken.

De vaak felle vrolijke kleuren staan soms in schril contrast met de afgebeelde 
dessins. Bas gebruikt veelvuldig schuttingtaal en expliciete afbeeldingen van 

geslachtsorganen als motief. Maar hoewel dat wel confronterend kan zijn, laat het 
beeld uiteindelijk een vrolijk en optimistisch gevoel achter.

Als je dan, tijdens zo’n sit-in gesprek, ook nog hoort dat er over alles is 
nagedacht en dat Bas zijn inspiraties en motivaties duidelijk onder woorden brengt, 

dan kun je niet anders dan met waardering naar het werk kijken.

Collage/illustratie door Rob Schultheiss samen-
gesteld uit eigen foto materiaal en details uit 
diverse op het internet gevonden afbeeldingen.

PubArt  pg. 6-BPubArt  pg. 6-A

Het boek dat is verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in 

het Singer Museum te Laren gaat over de verzameling van Henk en 

Victoria De Heus-Zomer. In zijn voorwoord schrijft Jan Rudolf de Lorm, 

directeur van het museum, dat Henk en Victoria verzamelen vanuit een 

gevoel voor schoonheid en oorspronkelijkheid en vanuit een religieuze 

achtergrond. Natuurlijk legt hij daarbij de link naar het verzamelaars-

echtpaar William en Anna Singer-Brugh.

De rest van het boek is geschreven door Hans den Hartog Jager, die 

het echtpaar geïnterviewd heeft. Voor hun 40ste waren zij nog nooit 

serieus met kunst in aanraking gekomen. Eigenlijk was de aanleiding 

tot het verzamelen hun grote nieuw lege hal. Volgens eigen zeggen 

kochten zij het eerste half jaar, als 'kippen zonder kop', zeker 30 werken 

aan. Maar al snel merkten zij dat dat niet de manier was, dat ze andere 

keuzes moesten gaan maken. Toen hebben zij Debo-

rah Wolf ingeschakeld, die op dat moment hoofd 

van de kunstcollectie ABN AMRO was. Het eerste 

wat Deborah deed, was hen een half jaar koopver-

bod op leggen. Zij moesten eerst ontdekken wat 

goed was en 'leren kijken'. Zij bezochten veel musea, 

galeries en ontmoeten veel kunstenaars.

Ze verzamelen graag breed en ze kopen geen 

choquerende kunst of installaties, of zoals zij het 

noemen: 'museale kunst'. Ze hebben inmiddels veel 

werk van Nederlandse kunstenaars en de laatste 

tijd verzamelen ze ook buitenlands werk en Chinese 

kunst. Ze verkópen geen werk, ze zien hun verzame-

ling als een afspiegeling van hun leven.

In het boek volgt een verzameling aan kunstenaars en per kunstenaar vertellen Henk en Victoria een 

aantal bijzondere anekdotes. Het begint met twee portretten: een bronzen buste van Victoria gemaakt 

door Pieter d'Hont en een schilderij van Henk door Herman Gordijn. Dan volgen Karel Appel, Constant, 

Lucebert, Willem Hussem en Co Westerik.

Het schilderij 'winter' (1966) van Edgar Fernhout is voor hen de top in abstractie, met een heel concrete 

titel. Victoria: “Je ziet het koude water als je naar buiten kijkt. Het is blauw en abstract en ongrijpbaar. 

Het twinkelt. Het ontroert me dat het water zo veranderlijk van kleur is.”

Van Armando hebben ze 'Die Schwarze Blume' (1997) en 'Seestuck' (2005). Ze willen liever geen al te 

schokkende of confronterende dingen in de huiskamer hebben hangen, vandaar dat ze een grote, 

zwarte schreeuwende kop, niet hebben aangekocht. Toch willen ze ook niet een te zoete collectie. 

Henk: “Esthetiek is belangrijk, maar vaak komt schoonheid uiteindelijk het best tot z'n recht als er iets 

wrikt, iets schuurt ….”

Ook Jan Schoonhoven, Ben Akkerman, Piet Tuytel, Jan Andriesse en Jan Dibbets ontbreken niet in 

de collectie. Ik ga niet alle kunstenaars benoemen, daarvoor moet je het boek aanschaffen. Juist die 

persoonlijke verhalen, de ontmoetingen van Victoria en Henk met de kunstenaars, hun ervaring in de 

kunstwereld, maken het boek interessant. Alsof je dichterbij de kunstenaars komt, ze een beetje leert 

kennen.

Graag noem ik nog een paar kunstenaars die wij (Rob en ik) ook graag volgen. 

Zo is daar bijvoorbeeld Marlene Dumas. Henk en Victoria bezitten diverse werken van haar, waaronder 

'Jesus Serene' (1994), 21 tekeningen van mannen die mogelijk Jezus verbeelden. En 'Naomi' (1995), een 

portret van Naomi Campbell, het fotomodel. Dit portret staat ook op de cover van het boek. Toen Mar-

lene bij het verzamelaarsechtpaar op bezoek kwam en vroeg of zij wisten wie Naomi was, vertelden zij 

dat ze dachten dat het Naomi uit de Bijbel was en dat vond Marlene eigenlijk wel mooi. Victoria vindt 

dat Marlene de ziel van de geportretteerde weet bloot te leggen. “Haar werk is altijd krachtig, maar 

het zet je ook altijd aan het denken over mensen, over hun uiterlijk en de manier waarop we mensen 

beoordelen. Daarom is ze voor ons een van de allergrootsten.” Het frustreert Henk en Victoria soms wel 

dat kunstenaars, als ze 'groot' worden, onbereikbaar worden voor Nederlandse verzamelaars. Zo ook 

met de werken van Michael Raedecker, die schildert en borduurt op zijn werken. Zij hebben een paar 

werken uit de beginperiode. Zodra hij in handen kwam van de buitenlandse galeriewereld, was hij voor 

hen buiten bereik. 

Cobra tot Dumas, 
collectie 
De Heus-Zomer

boekrecensie 
door: Elganan jelsma

Tentoonstelling Cobra tot Dumas, 
van 24 januari t/m 20 mei 2013 in het 
Singer Museum te Laren

PubArt  pg. 7-A PubArt  pg. 7-B
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Van Robert Zandvliet hebben ze veel aangekocht, daarvan hebben 

ze dus een representatief overzicht. Ook van zijn laatste tentoonstel-

ling hebben ze twee schilderijen gekocht: 'Lavender Mist' (2010), naar 

aanleiding van Jackson Pollock en 'Schelp' (2009), naar aanleiding van 

een kleine ets van Rembrandt. 

Dan volgt Omar Koubâa (1979). Deze kunstenaar was voor mij ook nog 

onbekend. Afgelopen zaterdag (16 febr. 2013) ging Hans den Hartog 

Jager in het tv-programma Kunstuur, op atelierbezoek bij deze Hen-

gelose kunstenaar. Het was voor hem ook een eerste ontmoeting. De 

werken zijn bijzonder kleurrijk en abstract, maar wel landschappelijk. In 

de Singer tentoonstelling hangen zijn werken naast 

die van Zandvliet. Henk: “Niet gek he, voor zo'n 

jonge jongen.”

Ook werk van Heringa/ Van Kalsbeek is te vinden 

in de collectie. Victoria: “Dat schijnbaar onbe-

heersbare vind ik zo mooi.”  

En natuurlijk mag Joep van Lieshout niet ontbre-

ken.  Henk en Victoria: “We verzamelen vooral 

werken waar we onze eigen fantasie op kun-

nen loslaten, waarvan de betekenis niet hele-

maal dichtgetimmerd zit.”  De meeste werken 

van Atelier Van Lieshout zijn te groot voor de 

collectie.  Zoals we ook konden zien in de tentoonstelling 'Infer-

nopolis', die in 2010 in de Onderzeebootloods in Rotterdam was. 

Daar vulde hij met gemak de hele ruimte! Victoria: “Van Lieshout bouwt 

een heel eigen wereld met een heel eigen logica – noem het een Van 

Lieshout-universum, waar alles werkt volgens 'de wetten van Joep'.”

Dan is daar nog Marc Mulders, die net als Henk en Victoria vanuit een 

religieuze basis leeft en werkt. Victoria: “... die kleuren, die kracht, of het 

nu in zijn glas zit, in zijn foto's of schilderijen, daar zit zoveel levens-

vreugde en bezieling in ….” 

Marc wilde graag een echte Barneveldse haan schilderen. Die hebben 

Henk en Victoria geregeld en als dank kregen ze een klein schilderij 

van de haan. Marc bracht de verzamelaars ook in contact met collega 

Guido Geelen.  Eén van mijn [Elganans] persoonlijke favorieten! 

Victoria: “Guido speelt heel erg met de manier waarop je een beeld 

maakt. Net zoals een schilder je soms op zijn verfgebruik wijst, zitten 

er in Guido's beelden allerlei verwijzingen naar het fabricageproces. 

Dat begint al met die gaten die hij erin stopt, waarmee hij volgens mij 

wil laten zien dat het hem niet om realisme gaat – het blijven altijd 

beelden. Dat benadrukt hij nog eens door overal de zogenaamde giet-

kanalen te laten zitten.” Ze bezitten van Guido een gouden kip, varken 

en een ei. Een koe hebben ze nog niet, hoewel Guido die al jaren aan 

ze wil verkopen. Maar ze weten niet waar ze die moeten plaatsen. Een 

tip: misschien kunnen ze ons Holland Kunst Kwartet aanschaffen, daar 

staat de koe van Guido Geelen in, en deze neemt veel minder ruimte 

in! Het Singer Museum heeft overigens twee schapen van Guido in hun 

collectie. Al met al is het een mooi boek, een persoonlijk document, 

waarbij je de kunstenaars én het verzamelaarsechtpaar een beetje leert 

kennen.

Over het boek, horende bij deze 
tentoonstelling ' I owe you the truth 
in painting' schreef ik in Pub Art num-
mer van oktober 2012.

Heringa/ Van Kalsbeek in Kasteel 
Nijenhuis te Heino

Guido Geelen, Pub Art, 
maart 2011

Atelier van Lieshout, 'Infernopolis', Pub 
Art augustus 2010

Boek Cobra tot Dumas, collectie de Heus-Zomer, 

Nederlandse kunst 1948-2012

Auteur: Hans den Hartog Jager

Uitgeverij THOTH, Bussum,  isbn: 978 90 6868 616 6

176 pagina’s, €32,95

Holland Kunst Kwartet, 

webshop pubart.nl, 7,95
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Alle vrouwen 
waren dames (of 

jongedames). 
En alle 

mannen 
heren (of jongeheren). En zo hoorde het ook. 
De Rock-n-roll vierde hoogtij en de kleurtjes 

lieten zien dat vanaf nu alles en iedereen mooier, 
beter en gelukkiger ging worden. Of dat ‘beter’ met 
al die nieuwe kunststoffen helemaal is uitgekomen 

betwijfel ik, mooi was het in ieder geval wel. En zeg 
nou zelf, als je die dames zo ziet, word je daar dan 

gelukkig van of niet? Ik wel!

In het Gemeentemuseum werden 
allerhande authentieke kledingstukken 

en gadgets uit de jaren vijftig 
tentoongesteld. Maar er was ook een 

zaal vol hedendaagse ontwerpen 
te zien die op de vijftiger jaren 

thema’s gebaseerd zijn.

Tekst en collage/illustratie: Rob Schultheiss 
Foto’s: Elganan Jelsma en Rob Schultheiss
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Jan Taminiau 24 februari 2013 in het Centraal 
Museum te Utrecht

Er was in het begin wat consternatie, omdat Jan Taminiau 

de tijd was vergeten en dus te laat kwam. Maar de tijd werd 

handig opgevuld met een gesprek met Tom Broekman, de 

eigenaar van De Rode Winkel.

Johannes Broekman begon in 1837 een kleermakerij. Na 

vier generaties kwam langzaam de jeans tevoorschijn in 

de bedrijfskleding. Om de Jeans, die door de jeugd werd 

opgepakt, in te voeren in het bedrijf was nog niet zo mak-

kelijk. De ‘oom’ was nog steeds de baas. De vader van Tom besloot toen dat de Jeans voor 11 uur of 

na 16 uur geleverd moest worden. Zo konden ze om de oom heen.

Rond 1916 was het crisis, maar de gevel moest worden geschilderd. Deze werd in een oranje-rode 

menie gezet en daarna was er geen geld meer om het ‘af’ te schilderen. Vandaar dat de winkel de 

naam Rode Winkel kreeg.

Ieder merk in de jeans heeft een eigen handtekening. Zo stond Lee voor 

de spoorwegen, Roy Rogers voor ruige cowboys. G-star maakte voorna-

melijk damesmodellen.

Tot de speciale Elwood-jeans, de 5 broeken van G-star in de gulp-serie.

Om half 4 kwam dan eindelijk Jan Taminiau binnen in zijn ‘postzak’-

jasje. Zijn creaties worden inmiddels door vele bekende mensen gedragen. Natuurlijk onze eigen 

Maxima, maar ook Beyonce en Gaga. 

 “Ik doe wat ik altijd doe en dan ben je eigenlijk verbaasd dat mensen het willen hebben”.

Met de postzak-ontwerpen, waarvan Maxima er een droeg en hij nu de mannenversie, gaat hij 

door totdat het materiaal op is. “Ik vond de zak gewoon heel mooi”.

Edwin Jacobs vraagt hoe Jan in de mode terecht is gekomen.

Jan vertelt dat hij van kinds af aan met mode en materialen bezig is geweest. Het begon bij zijn 

oma op zolder. Zijn oma had een antiekwinkel en daar mocht je natuurlijk nergens aankomen. 

Maar alle kapotte artikelen gingen naar de zolder en daar mochten wij mee spelen. 

Met afgedankte spullen. Dan krijg je vanzelf 

waardering voor materialen die ‘geleefd’ hebben, 

waarom zou dat nu waardeloos zijn?

Jan praat graag in wat abstracte termen. Hij heeft 

het over het leven, de kringloop en het ‘samen’ 

leven. “Wij krijgen veel invloeden binnen. Wij moe-

ten koesteren dat we leven. Wij willen het leven 

wegpoetsen en dat is jammer. Een scheur of een vlek in je kleding vertelt een verhaal over hoe jij 

je leven hebt geleefd.” 

In de tentoonstelling Blue Jeans stond een prachtige jurk van Jan Taminiau.

“Veel jeans heb ik niet in de collectie, maar het ma-

teriaal spreekt me wel aan. Van jeans accepteren we 

dat het vervalt. Een ontworpen vlek of slijtage willen 

we wel, maar eigen vlekken ontkennen we, die willen 

we niet. Om nu die geleefdheid in een couture-jurk te 

krijgen, was een uitdaging”

Jan vertelt dat hij weinig tekent. Hij schetst meteen in 

het materiaal en zoekt balans in het kledingstuk.

Tijdens zijn opleiding werd er gezegd dat er in Neder-

land geen ruimte was voor handwerk. Daar heeft hij 

zich nooit door laten weerhouden. “In mijn wereld is 

alles mogelijk. Als ik iets wil dan gebeurt dat ook.” En zo 

heeft hij de mooiste stoffen beschilderd, in zijn laatste 

collectie geheel met de hand alles gemarmerd en 

gebruikt hij veel pailletten en kraaltjes.

Het lastige aan mode is dat het zo tijdsgebonden is. 

Binnen een seizoen moet alles de winkel uit. Daar doet 

Jan niet aan. 

Het ontwerpen van een collectie is autonoom. Als hij in 

opdracht werkt, houdt hij rekening met de maten van 

de klant, haar haar, de omgeving. 

“Zij is het voertuig waarop het tot leven moet komen. 

Het moet er moeiteloos uitzien.

Jan Taminiau

2

” Ik vind het fijn om met mensen te werken. Ik zie de mens, de vrouw 

als individu. In deze samenleving generaliseren we 

zoveel, dat is jammer.”

Bij zijn laatste ‘gemarmerde’ collectie zat de zolder 

in zijn hoofd. Het gemarmerde papier, de marmeren 

vloeren. Zo’n lijn ontstaat als een organisch proces. 

Het is een verzamelbox van gedachtengangen. De 

foto’s werden gemaakt in de ambtswoning in Parijs.

Daarna begint Edwin over het ambachtelijke wer-

ken van Jan. Dat vindt Jan een lastig woord, omdat het tegenwoordig 

te pas en te oppas wordt gebruikt. “Ambacht moet je niet bagatel-

liseren. Ambacht is voor mij heel echt. Ik heb ook ontzag voor echte 

ambachtslieden. Ik wilde stoffen weven en kwam in het textielmuseum 

te Tilburg terecht. Met de ambachtslieden daar ontstond een dialoog, 

een wisselwerking. Ik wil de dingen graag net iets anders doen, de 

wereld op z’n kop zetten.”

Zijn laatste twee collecties vindt Jan meestal niet 

meer leuk, daar moet hij eerst afstand van nemen. 

“Ik moet niet blijven hangen in een oude collectie.” 

Daarna kan hij het oude werk weer waarderen en 

herontdekken.

“door jezelf in het leven te storten raak je bescha-

digd, het ligt aan jezelf of je daar negatief of positief 

naar kijkt.”

Er werd nog gevraagd of hij eerst ergens anders was gaan werken of 

direct een eigen bedrijf was begonnen.

“Ik wist dat ik ook zonder geld een jurk kon maken. Ik wilde niet eerst 

ergens anders gaan werken, want dan wen je aan geld verdienen. En 

dan kom je nooit meer aan je eigen bedrijf toe. Maar je moet niet bang 

zijn. Elk seizoen moet je er vol ingaan en je gaat met de billen bloot.”

Een laatste vraag is of het nodig is om als modeontwerper te rebelleren.

“Soms is het leuk om een beetje te rebelleren, je moet je niet conforme-

ren. Maar ik wil niet moeilijk doen om het moeilijk doen.”

Koningin Maxima stal de show 

tijdens de kroningsdag, met 

twee prachtige jurken van Jan 

Taminiau!
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Werk van de Utrechtse modeontwerpster 

Winde Rienstra (Echten, 1981). 

Rienstra studeerde aan de Hogeschool voor 

de Kunsten Utrecht (HKU) en maakte in relatief 

korte tijd furore met haar eigenzinnige ontwerpen. Haar werk speelt 

zich af op de raakvlakken van mode, kunst en architectuur. Belangrijk bij Rienstra is haar gevoel 

voor de materialen. Haar specifieke liefde gaat uit naar hout en het lijnenspel van houtnerven: 

deze zijn voor haar een spiegel van zowel de grilligheid als de schoonheid van het bestaan. 

Rienstra´s fascinatie voor ruimtelijke structuren rondom het menselijk lichaam leiden tot een 

terugkerend spel met driedimensionaliteit. De ruimtelijke vormgeving die zo ontstaat, geeft de 

modeontwerpster telkens opnieuw mogelijkheden waarbinnen zij haar materialen kan laten 

schitteren als nieuwe sieraden rondom het menselijk lichaam. Haar gevoel voor het handwerk, 

het ambacht en het detail, is een drie-eenheid en de motor van haar modevormgeving. Ook een 

hedendaagse technologie als het lasersnijden past zij toe in haar werk. Uit haar collecties The 

Mirror of Reason (juli 2009), 11:11 (juli 2011), Reflections in Facets (januari 2012) en Ithaka (juli 

2012) waren een aantal iconische ontwerpen gekozen.

Centraal Museum Utrecht

19 januari 2013 t/m 12 mei 2013
Centraal Museum UtrechtWinde Rienstra
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KUNSTRAI 2013

Op zaterdag 18 mei 2013 gingen wij naar de KunstRAI. Je wilt 

toch een beetje feeling houden met de algemene kunstwereld. 

Wat leeft er nu bij de galerieën, welke kunstenaars worden 

gepresenteerd, enzovoort.  Er sprongen maar weinig galerieën 

en/of kunstenaars echt uit. Gelukkig vinden we altijd wel een 

paar pareltjes tijdens zo’n beurs. En mede dankzij enkele leuke 

gesprekken en contacten met kunstenaars was het toch een 

inspirerende middag.

Bij de ingang troffen wij natuurlijk de veelbesproken en gefoto-

grafeerde doodgereden Pino aan!

Op de beurs zagen wij een prachtige presentatie van het 

werk van Jack Prins. Zijn werk volgen we graag. Ook het 

werk van Ellert Haitjema spreekt ons aan. Wij schreven eer-

der over deze kunstenaar na een bezoek aan de tentoonstel-

ling in De Pont in Tilburg, waar een zaal met zijn werk was 

ingericht. Objecten van dikke lagen papier en opvallende 

metalen kunstwerken, zoals de voetzool op de vloer.

Olaf Mooij

Olaf Mooij was zelf bij zijn stand aanwezig en vertelde gepassioneerd 

over zijn nieuwe werken. Dit gaat verder dan het ontleden van een 

‘kever’ (Volkswagen), die hij op bijna wetenschappelijke wijze pre-

senteert. Hij is bezig met vorm-onderzoek en gebruikt verschillende 

soorten materialen als metaal, steen, hout, papier. Zijn laatste werken 

hebben een verwijzing naar etnische maskers.
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En bij de wijn raakten we aan de praat met fotograaf Erik Klein Wolterink, waarna we eens rustig 

gingen kijken bij de stand waar zijn werk hing. De stand was van expositieruimte MILK in de Witte de 

Withstraat in Amsterdam. De foto’s van Erik Klein Wolterink waren intrigerend. Een combinatie van 

knip- en plakwerk en dat dan weer gefotografeerd.  De serie ‘Terug Thuus’ (2010) bestaat uit foto’s van 

zijn ouderlijk huis, vroeger en nu. Waarbij de foto’s van nu alleen te zien zijn in de silhouetten van de 

mensen die op de oude foto’s stonden.

Ook de andere foto’s, waaronder de ‘the 

Apocalyptic serie’ van New Sculpture 

Department (kunstenaarsduo Kees Boevé 

en Lorenzo Quintanilla) waren interessant. 

En er stond een beeld dat nu levensgroot 

uitgewerkt gaat worden en binnenkort te 

zien in De Pont. 

  www.milkamsterdam.com
  www.erikkleinwolterink.nl

  www.marzee.nl

Een andere trend was die van de opgezette dieren. Tinkebell die 

daar jaren geleden de aandacht mee trok, was niet op de Kunst-

Rai te vinden, maar wel allerlei andere kunstenaars die de hype 

hebben ontdekt. Toch een gepasseerd station voor de kunsten 

vermoed ik. Verder waren er twee galerieën vertegenwoordigd 

met sieraden en kleine 

objecten. Altijd spannend 

hoe verschillende mate-

rialen in kleine objecten 

worden verwerkt. Bij Ga-

lerie Marzee uit Nijmegen 

waren o.a. sieraden te zien 

van Lucy Sarneel. De ket-

ting ‘Blood, sweat & tears’ 

uit 2010 mocht ik even 

dragen. Gemaakt van zink, 

saffier, en verzinkt staal.

Een prachtig object, maar 

helaas niet geschikt voor 

mijn beurs!

Natuurlijk droegen Rob en 

ik beiden een tas van Sa-

cha Wendt. Ik de ‘2D koffer’ 

en Rob de ‘Wool Wrap’.
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De opening werd gedaan door Hans Maarten van de Brink. De reden 

dat hij was uitgenodigd was volgens hem omdat hij veel heeft geschre-

ven over water. En probeer maar eens grip te krijgen op water!

Hij wilde drie gedachten met ons delen.

1. Geld. De familie van Caillebotte was rijk. Caillebotte moet dus een 

gelukkig man zijn geweest, want hij hoefde niet te werken voor geld. 

Daarnaast heeft het landschap water nodig. Water schept en veranderd 

en dat geldt ook voor geld. Geld is ook niet uit te beelden, maar heeft 

wel invloed.

Beweging en kleur. Stilstaand water of vastliggend geld. Water heeft 

geen kleur, maar is ook niet kleurloos. Toch heeft water vele kleuren. 

Water kan bergen verplaatsen, maar de omgeving geeft ook iets terug 

aan het water, namelijk kleur! Daarnaast kun je tekenen en schrijven in 

en met water.

2. Water. Stel je voor … het is 1869 en Caillebotte ontmoet Thomas 

Eakins de Amerikaanse schilder van sport en beweging. De ontmoe-

ting is waarschijnlijk niet gebeurd, maar zou interessant zijn geweest. 

Ze hebben eenzelfde leermeester gehad: Bonnaid. Ze hebben dus 

naar dezelfde modellen en foto's gekeken. Beide kunstenaars fotogra-

feerden en hielden van mannenlijven. Lichamen verbonden met hun 

omgeving. Er was een gevoel van ambitie en geluk. Geluk wordt in de 

schilderkunst materie.

3. Boten. Boten zijn tragische wezens zonder water. Hartverscheu-

rend! Als ze gebruikt worden laten ze sporen achter in het water. Dat 

is prachtig. Nu zullen ze zichzelf ook de vraag hebben gesteld: bekijk, 

beschrijf, fotografeer of schilder ik dat? Of ga ik zelf het water op? Cail-

lebotte kocht een huis aan het water. Hij was tenslotte rijk.

Maar ook schilderde hij het. Onze lijven worden er niet beter op, maar 

dit is een prachtige herinnering aan een prachtige dag op het water.

Hij wenst de tentoonstelling een behouden vaart.

Opening tentoonstelling Gustav Caillebotte in het 
Gemeente Museum Den Haag  2 februari 2013

2 februari t/m 20 mei 2013

www.gemeentemuseum.nl

Gustav
Caillebotte
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De Franse kunstenaar Gustave Caillebotte (1848-1894) was de stille kracht binnen de impressionisten. 

Zijn vooruitstrevende werk is vernieuwend, gedurfd en vrij van compromissen doordat hij door zijn 

gegoede komaf niet hoefde te leven van de verkoop van zijn werk.

Daarnaast vervulde hij als mecenas een belangrijke rol in het succes van het impressionisme. Hij on-

dersteunde vrienden als Claude Monet en Auguste Renoir financieel door werk van hen aan te kopen 

en tentoonstellingen te organiseren. In landen als Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten heeft 

Caillebotte inmiddels niet alleen als mecenas maar ook als kunstenaar een welverdiende plaats in de 

kunstgeschiedenis ingenomen.

Een zondag met Caillebotte

Kinderboek 'Een zondag met Caillebotte', met illustraties 

door Ingrid Godon en de bekende schrijver Toon Tellegen 

schreef de tekst.   Beiden signeerden het kinderboek.

8 9
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Een belangrijke bijdrage van deze 
grote kunstenaar zijn zijn ideeën over 
leven en wonen en zijn denkbeelden 
over de de taak die kunstenaars bij 
het vormgeven van de maatschappij 
hebben. Zo heeft hij bijvoorbeeld het 
‘raamrecht’ geformuleerd, het recht 
dat je als bewoner van een gebouw 
zou moeten hebben om het raam 
waarachter je woont tot zover je 
kan reiken naar je eigen idee aan te 
passen, zodat er aan de buitenkant 
te zien is ‘daar woont een mens’. En 
de zogenaamde ‘boom-huurder’. 
Door grote gebouwencomplexen 
te bouwen verdringt de mens de 
oorspronkelijke bewoners van een 
gebied, zoals de bomen. Daarom 
zou er in appartementengebouwen 
ruimte moeten zijn voor bomen om 
te groeien. Bijvoorbeeld door van 
sommige appartementen de gevel te 
openen en in de voorkamer bomen te 
planten die dan door het raam naar 
buiten kunnen groeien. Zo wordt 
de leefruimte ‘teruggegeven aan’ en 
‘gedeeld met’ de oorspronkelijke 
bewoners in plaats van ‘afgepakt’ wat 
nu meestal het geval is.

In later werk heeft Hundertwasser ook gebruik 
gemaakt van pigmenten en kleurstoffen die hij 
zelf maakte van de verschillende soorten aarde, 
zand en grond die hij op zijn reizen tegenkwam. In 
het vroege werk dat tot begin januari 2014 in het 
Cobra museum te zien is, werkt hij vaak met ei-
tempera. Ik kan je, met mijn grafische achtergrond, 
vertellen dat een drukker niet blij wordt van de 
kleurintensiteit die in het 
werk te zien is. Dat valt 
gewoon niet in drukwerk 
te benaderen. Het is 

bijvoorbeeld ook opvallend dat het werk van 
Cobra-schilders zoals Karel Appel, dat toch de 
naam heeft erg ‘kleurig’ te zijn, in vergelijking met 
de Hundertwassers een beetje grauw oogt.

Bij de tentoonstelling in Amstelveen is 
overigens niet alleen werk van Hundertwasser te 
bewonderen maar ook van kunstenaars waarmee 
hij in contact was zoals zijn vriend en inspirator, 
de ‘knopen’ beeldhouwer Tajiri die in het 

Limburgse Baarlo woonde. 
Dus grijp je kans en ga kijken 
nu het nog kan.

Rob Schultheiss

Mijn vader werd geboren op 15 december 1928 
in Haarlem. En nu las ik dat op dezelfde dag in 
Wenen de Oostenrijkse kunstenaar Friedrich 
Stowasser het levenslicht aanschouwde. Dat schept 
een band, nietwaar?

Ik heb voor het 
eerst het werk van 
de kunstenaar ‘in 
het echt’ kunnen 
bewonderen in het 
Hundertwasser-
haus in Wenen. Dat 
waren voornamelijk 
aan architectuur 
verwante werken 
en grafiek maar er 
waren ook enkele 
schilderijen te zien. 
De intense kleuren, 
de beeldtaal die me 
deed denken aan 
de tekeningen die 
we als kinderen op 
straat maakten, en de 
positieve en vrolijke 
kleuren maakten toen 
veel indruk.

Vandaar dat we onze kans grepen toen we zagen 
dat er in het Cobra museum in Amstelveen veel 
origineel werk van de Oostenrijker geëxposeerd 
wordt. De expositie ‘Hundertwasser, de rechte 
lijn is goddeloos’ is nog tot 5 januari 

2014 te zien in Amstelveen. Laat 
de unieke kans het werk ‘in het 
echt’ te bewonderen niet aan je 
voorbijgaan!

Het leven voor de jonge Stowasser 
zal, met zijn gedeeltelijk joodse 
achtergrond, in het Wenen 
van de jaren dertig en veertig 
niet eenvoudig zijn geweest. 
Misschien dat hij daarom zijn 
hele leven zo’n hechte band met 
zijn moeder heeft gehad. Hij 
schonk haar veel van zijn werk 
en het interieur van mevrouw 
Stowasser was, als je de foto’s 
mag geloven, een permanente 
overzichtsexpositie van zijn 
werk.

Misschien dat deze 
achtergond er ook aan heeft 

bijgedragen dat hij zijn naam een paar keer heeft 
gewijzigd. 

Eerst van ‘Stowasser’ in 
‘Hundertwasser’ (‘sto’ 
is in slavische talen het 
telwoord voor ‘honderd’). 
En nadat hij in Japan 
ontdekte dat ‘Friedrich’ 
werd geschreven met de 
karakters voor ‘vrede’ 
en ‘rijkdom’, veranderde 
hij zijn voornaam in 
Friedensreich.

Toen hij in 
2000 overleed 
noemde hij zich 
Friedensreich 
Regentag 
Dunkelbunt 
Hundertwasser.

Ivanhoe
Rob Schultheiss

Wij tekenden raketten op de straat

waarmee we door de ruimte konden reizen,

en fraaie luchtkastelen en paleizen,

en gordden ons in middeleeuws gewaad.

Voorzien van pijl en boog en schild en zwaard

beleefden we de mooiste avonturen.

We bouwden roversholen in de schuren.

Ons vliegtuig werd eerst raceauto dan paard.

Ik zie de woeste wereld waar we sliepen

totdat de zomerzon zonk in het veld

en onze moeders ons naar binnen riepen.

Ik vraag nu aan de spiegel die vertelt

van alle oude dromen die verliepen:

waar is hij toch naar toe gegaan, die held?

Hundertwasser - De rechte lijn 
is goddeloos - nog t/m 5 januari 
2014 in het Cobra Museum in 
Amstelveen - Lezingen: zondag 29 
december(Architectuur),
zondag 5 januari 2014 (Japan en de 

avantgarde)
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XXXL paintings in de Onderzeebootloods
en opening in Boijmans van Beuningen
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8

Linda Nieuwstad (Middelharnis, 1974) staat bekend om haar monumentale bloemstillevens. Ze zijn 

gemaakt van plastic, tecxtiel, metaal, schuimrubber, dekens enzovoort. De trent om afgedankte materi-

alen te hergebruiken heeft ook Linda Nieuwstad tot kunst verheven. 

De objecten floreerden 

mooi in het industriele 

pand van Piet Hein Eek.

Ook de bloemstukken 

in de grote vazen van 

Piet Hein Eek deden 

het goed. Om echt ver-

vreemdend te kunnen 

werken, hadden ze in 

deze ruimte haast nog 

groter kunnen zijn.

25 maart t/m 15 juni 2013

Piet Hein Eek Galerie

9

Bert Teunissen (Ruurlo, 1959) is fotograaf en heeft zijn reizen op de plaat vastgelegd en aan de hand van attributen die hij meenam. De laatste jaren werkt hij aan een serie Domestic Landscapes, dat gaat over het licht en de sfeer uit zijn vroege jeugd. Toen hij 8 jaar was verhuisde hij naar een nieuwe plek. Alles wat vertrouwd was, was verdwenen. Dat heeft een enorme impact gehad op Teunissen. Nu pro-beert hij dat bijzondere gevoel te vinden bij andere mensen thuis.

3 maart t/m 15 juni 2013
Piet Hein Eek Galerie

En als je dan de tentoonstel-
lingen hebt bekeken, ga je 
natuurlijk even de winkel van 
Piet Hein Eek in en drink je 
een kopje koffie in het prach-
tige en exclusief ingerichte 
restaurant.  

Tom Claassen

Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 28, 
5651 BP Eindhoven. 
www.pietheineek.nl 

24 november 2013 t / m 15 maart 2014 
James Cauty - The Aftermath dislocatie PRINCIPE Deel IV
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werk de relatie tussen binnenkant en buitenkant, tussen werkelijkheid 

en imago, tussen het levende lichaam en de dode materie.”  

Zij hebben het werk ‘Zelfportret 3’  uit 2005 aangekocht. Het staat prach-

tig in de royale binnentuin van het Singer. 

Natuurlijk ben ik ook even bij de schapen van Guido Geelen gaan kijken, 

één van mijn favoriete kunstenaars! En toen een lekker kopje koffie op 

het terras ... als nog!   Elganan Jelsma

Je woont in het Gooi en wilt de Kunstwereld in de gaten houden. Dan 

kun je je niet alleen op Rotterdam of Amsterdam richten. Ook vlak bij 

gebeurt er het een en ander. Dus als er dan een kunstbeurs is, dan ga je 

daar naar toe. Ik liep met een open blik, het was een prachtige morgen, 

de zon scheen en de locatie, De Brink in Laren, was prachtig. 

Bij Galerie Année kijk ik altijd graag even naar het werk van Greetje 

Sieders, bij Galerie van Strien zag ik mijn collega uit Meppel, Francis 

Kilian met twee prachtige schilderijen. Maar het meest interessant was 

het werk van de Franse kunstenaar Sebastien Bayet, bij Rize Gallery uit 

Naarden. Grote schilderijen in verschillende technieken en materialen, 

collage-achtig. Toch was ik, al met al, nog geen half uur op de beurs.

het Hollands 
Impressionisme
en Laren
Dus wat doe je dan in Laren, als je niet op een terrasje gaat zitten....?

Inderdaad naar het Singer Museum. Daar stond op dat moment de 

tentoonstelling Hollands Impressionisme. Vijf grote zalen vol met ju-

weeltjes. Natuurlijk kennen we ze allemaal: Breitner, Isaac Israels, Anton 

Mauve en Kees van Dongen, maar wat waren ze modern! Met slechts 

enkele streken verf konden zij een prachtige sfeer oproepen. Of het nu 

gaat om landschappen, stadtaferelen of portretten, het staat! Bijzonder 

opvallend was het ‘Zittend halfnaakt’ van George Hendrik Breitner uit 

1890. Ook het ‘Japanse meisje met lippenstift’ van Issaac Isreals is na-

tuurlijk een genot om te zien. Ook was er een zaal met bijzondere wer-

ken op papier. En dan kom je na alle pracht in de tuinzaal van Singer.  

Het was even een shock. Gelukkig maar, anders dutten we in! Hier was 

een solotentoonstelling ingericht van Casper Berger (1965). Hij won 

de Singer Prijs 2013. “De prijs is een initiatief van Stichting Vrienden 

van het Singer Museum. De jury kent hem deze tweejaarlijkse mid-

careerprijs toe omdat hij op zeer authentieke wijze zijn eigen verhaal 

steeds weer herkenbaar weet te verbeelden. Berger onderzoekt in zijn 

www.singerlaren.nl
Hollands Impressionisme was te zien 
t/m 25 augustus 2013

7

Peter van den Akker
Marleen B.Berg
Udo Braehler
Desiré Haverkamp
Marianne van Heeswijk
Bea van der Heijden
Berdien Nieuwenhuizen
Elganan Jelsma
Eva Kasbergen
Chiel Kuijl
Madeleine Metsaars
Carola Mokveld
Guido Orsetti
Heidy Orsetti Masman
Jack Prins
Rob Schultheiss
Rosemarie Schultheiss
Baukje Spaltro
Inger  Vonkeman
Sacha Wendt
Wilma v Weijen v Iersel
Norbert Wille

18 oktober 2013 t/m 30 maart 2014 
Comenius Museum - Kloosterstraat 33 - 1411RS Naarden
Dinsdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur www.comeniusmuseum.nl - www.pubart.nl

10

In het Comenius Museum te Naarden-Vesting is dit najaar de tentoon-

stelling Labyrint te zien, waarin kunstenaars reageren op het boek 'Het 

Labyrint der wereld en het Paradijs des harten', dat

Jan Amos Comenius schreef in 1623. Comenius geeft in dit boek een 

kritische schets van de wereld, door hem voorgesteld en getekend als 

fictieve stad. De hoofdpersoon is een pelgrim. 

Wij, Elganan Jelsma & Rob Schultheiss, zijn de organisatoren en hebben 

kunstenaars uit diverse disciplines voor dit bijzondere project gevraagd.

De kunstenaars hebben zich door dit boek laten inspireren en hebben 

de ideeën in beeldtaal omgezet. Het gaat over de weg, de zoektocht, in 

de wereld buiten en binnen jezelf. Op zoek naar de waarheid. Een fasci-

nerende kijk op de wereld.  De hedendaagse kunstenaar is autonoom, 

gaat zijn eigen gang. Toch wil de kunstenaar van nu geen dienende rol, 

maar meer een voortrekkersrol spelen, wat betekent dat er een grote 

verantwoordelijkheid op de kunstenaar rust.

Iedere kunstenaar zoekt zijn eigen weg, legt een eigen zoektocht door 

het leven af en probeert de wereld te ontdekken.  

Jan Amos Comenius (Komensky) schreef het boek ‘Het Labyrint der 

Wereld’ in 1623. Hij geeft in dit boek een kritische schets van het labyrint 

der wereld, door hem voorgesteld en getekend als fictieve stad. De 

hoofdpersoon is een pelgrim. Deze wordt 

op zijn tocht door de stad, begeleid door 

de gidsen Alweter, met de bijnaam Overal-

bij en Verblinding. Bij elke stap ontmoet de 

pelgrim de leugen en het bedrog van een 

zelfgenoegzame, corrupte maatschap-

pij. Hij doorziet de leegheid van het doen en laten van de mensen, de 

gebrekkigheid van het sociale bestel, de veruiterlijking van het religieuze 

leven, de onwaarachtigheid in de politiek en in de menselijke relaties. Hij 

ontmoet wreedheid, geweld en wanorde: een labyrint waarin de zoeker 

naar licht dreigt te verstikken. 
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Wat ik verrassend vind aan zijn zoektocht en ontdekkingen is dat hij 

ziet dat alle mensen vast zitten, ieder op hun eigen niveau. Vast in een 

systeem, aan regels, slachtoffer van politieke ontwikkelingen, vast aan 

hun geld, vast aan de ketenen van de samenleving. En is dat niet heel 

actueel. Hoe vaak roepen wij niet dat het zo niet kan, dat de politiek 

en het onderwijs ons regels opleggen die niet passen? Maar Comenius 

zegt ook, dat wij die ketenen zelf vasthouden, er zelf voor kiezen om 

ons onderdanig te maken aan een samenleving. Wij zijn vrij, maar kie-

zen voor een eigen gevangenis. En zodra Comenius die conclusie trekt 

kan hij zelf ook op zoek gaan naar het licht, in zijn geval door middel 

van het geloof.

Voor de tentoonstelling Labyrint hebben wij aan 22 kunstenaars , uit 

diverse disciplines, gevraagd om dit boek, deze voorstelling van de 

wereld, als uitgangspunt te nemen voor hun eigen gedachtestroom en 

daarvan weer een voorstelling te creëren.  

Voor ons is het interessant om kunstenaars bij zo’n project te betrek-

ken, om hen na te laten denken over een thema, als het labyrint. Want 

waar de ‘gewone’ mens vast denkt te zitten in een samenleving, zoeken 

kunstenaars toch altijd de vrijheid op.  Zij zoeken naar mogelijkheden 

om het leven leefbaar te maken. Komen soms zelfs met oplossingen, 

omdat zij buiten de vaste kaders van de maatschappij denken. Voor 

deze tentoonstelling zijn ook weer prachtige werken gemaakt. 

Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, 
1411RS Naarden, Tel. 035 - 694 30 45
Website: www.comeniusmuseum.nl 
Open: di. t/m zon.: 12.00 tot 17.00 uur.
Geopend op tweede Kerstdag.
Eerste kerstdag, oudejaarsdag en 
nieuwjaarsdag gesloten.

Zo heeft bijvoorbeeld Wilma van Weijen een klein object gemaakt van 

vilt. Het heeft de grootte van een klein kussentje, zoals deze ook in 

ambulances worden gebruikt, een ‘Jantje’. Op het vilt is een labyrint van 

hersenen gedrukt, deels met bladgoud. Het kunstwerk oogt licht, maar 

weegt anderhalf kilo. De titel is  ‘Loodzwaar en vederlicht’.  

Carola Mokveld heeft een labyrint van wollen stenen gemaakt. “Op de 

stenen staan spreuken en foto’s, die symboliseren de levensweg die je 

gaat. De invloed van voorouders, opvoeding, mensen die je treft op je 

weg, die de richting aangeven in jouw labyrint. Ook dit labyrint bestaat 

uit dwaling, verwarring, onzekerheid tot de uiteindelijke ‘thuiskomst’ bij 

jezelf. ”

De schilder Udo Brähler heeft twee grote schilderijen in de tentoonstelling hangen, waaronder een 

werk met donkere gaten, strakke lijnen en een trap. Het doolhof van een oude mijn, waarin een 

slingerplant de weg naar het 

licht zoekt. En zo heeft iedere 

kunstenaar zijn/ haar eigen 

verhaal. Bij de entree van het 

Comenius museum ontvangt 

u dan ook een gratis catalo-

gus. Een gidsje dat u door 

de tentoonstelling Labyrint 

leidt. Nog t/m 30 maart 2014 

te zien.

ONTMOET DE KUNSTENAARS! 
Op de zondagen: 
26 januari, 23 februari en 30 maart. 
Van 15.00-17.00 uur.

Jack Prins
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Couture Graphique was een expositie over de 

relatie tussen mode en grafische vormgeving.  

Een combinatie die ons zeker intrigeerd. In deze 

tentoonstelling werden de communicatieve en 

decoratieve aspecten van kleding en accessoires, 

als vorm van communicatie, gepresenteerd.

Kleding is zeer persoonlijk en kan met bedrukking 

ook een boodschap overbrengen. Met mode com-

municeren we dagelijks.  Een aantal namen komen 

we regelmatig tegen in mode-tentoonstellingen, 

zoals Victor & Rolf en Bas Kosters.  Zelfs Atelier van 

Lieshout was in de expositie vertegenwoordigd, 

terwijl je Joep toch niet direct aan mode linkt.  

Daarnaast was er ook ruimte voor nieuw talent.

Couture Graphique
Couture Graphique  was 
t/m 1 september 2013 te zien 
in het Moti Museum te Breda.
www.motimuseum.nl

Shirt Symphony jurk
Victor & Rolf 2011
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Iris Nijenhuis (1987) studeerde in 2011 af. Voor het project ISIS heeft 

zij een afgeschreven Chesterfield stoel ontmanteld en het leer be-

werkt tot puzzelstukjes.

www.irisnijenhuis.com

Links: Numeric Reflections van Marius op ‘t Eynde. Hij 

studeerde af in 2011 bij ArtEZ en startte zijn eigen label 

Marius Petrus.

Onder een object van Atelier van Lieshout.

Veel kerkgebouwen komen leeg te staan. Wat gaan we 

doen met deze lege panden? Worden ze gesloopt of wordt 

er een nieuwe bestemming gevonden. In dat laatste geval 

zal het pand verbouwd worden en het interieur aangepast 

aan een nieuwe functie. Maar wat gebeurt er dan met de 

muurschilderingen, de glas-in-lood ramen en de beelden? 

Om het belang van het interieur in te zien, is het goed dat er 

onderzoek naar wordt gedaan. De periode van het interbel-

lum was tot nu toe wat onderbelicht, maar dit boek brengt 

daarin verandering.

Met de herbestemming van kerkgebouwen lopen met 

name schilderingen gevaar. Daarom is het belangrijk dat er 

meer bekend is over deze werken en de tijd waarin ze zijn 

ontstaan. Hoe meer er bekend is, des te moeilijker het wordt 

om ze zomaar te verwijderen. Want de afbeeldingen uit het 

interbellum roepen vaak tegenstrijdige reacties op, soms 

zelfs tegenzin. Zijn de schilderingen gedateerde vroomheid 

of kan het ook de hedendaagse mens nog bekoren?

In de periode van het interbellum zijn verschillende stijlen 

terug te vinden. Er werd flink geëxperimenteerd met diverse 

beeldtalen. Uit het tijdschrift De Gemeenschap, met Jan 

Engelman als redacteur, blijkt dat er in die tijd met net 

zoveel belangstelling werd gekeken naar bijvoorbeeld een 

Gerrit Rietveld als naar de religieuze grafiek van Hendrik 

Wiegersma. Het kon dus prima naast elkaar bestaan. In die 

tijd was het gebruikelijk om een compositie op te bouwen 

uit geometrische vormen, de Beuroner methode.

De genade van 
de steiger

In het boek worden veel namen genoemd, o.a. van kerkschil-

ders, zoals Jan en Kees Dunselman, Joan Collette en Charles 

Eyck. Zo werkte Jan Grégoire in de frescotechniek. Hij had 

dit geleerd bij Antoon Derkinderen op de Rijksacademie. 

Onder Derkinderen werd monumentale schilderkunst een 

onderdeel van de Amsterdamse Rijksacademie. In 1918 werd 

R.N. Roland Holst als docent kunstgeschiedenis aangetrok-

ken en van 1926 - 1934 was hij er directeur. De grootste 

opdrachtgever van monumentale kunst in Nederland was 

de katholieke kerk. Er werd dan ook een Roomsch Katho-

lieke Academie opgestart in Tilburg. Scholing was belangrijk. 

Alberdingk Thijm en De Stuers hadden het beiden over de 

teloorgang van de gilden en het verval van de ambachten. 

Daarom verschenen er in die tijd veel publicaties, zoals het 

Handboek voor schilders (1918) door P.H.Bartels en Het 

Schildersambacht (1931) van J.A.P.Meere en het vakblad Verf 

en Kleur.

De genade van de steiger
Monumentale kerkelijke schilderkunst 
in het interbellum

auteur: 
Bernadette van Hellenberg Hubar

isbn: 978.90.5730.881.9
uitgeverij: Walburg Pers, Zutphen
prijs: 49,50
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Ook de technische aspecten van de kerkelijke schilderkunst 

worden in het boek beschreven. Hoe werd een vochtige of 

‘zoute’ muur geschikt gemaakt voor muurschilderingen? 

De recepturen van de verven waren meestal gebaseerd op 

historische bronnen, o.a. het naslagwerk van Ernst Berger. Zo 

werd bijvoorbeeld honing aan tempera toegevoegd om het 

sneller te laten drogen. Verder was men bekend met Keim-

verf (waterglasverf ), een mineraalverf waar Adolph Keim in 

1879 patent op kreeg.

Ook staat beschreven dat Derkinderen olieverf gebruikte 

waaraan terpentijnwas en hars werd toegevoegd. Als 

ondergrond gebruikte hij ook wel linoleum. Bijna 100 jaar 

later blijkt dat geen succesvolle techniek. De linoleum is 

uitgezakt en broos geworden en de geoxideerde olie en hars 

hebben nadelig op de verf ingewerkt. De al oude techniek 

van het schilderen met tempera direct op de kalkmuur bleek 

succesvoller.

Joan Collette schilderde in 1925 direct op de baksteen, waar-

door het karakter van de gemetselde muur behouden bleef 

en het, volgende de critici in die tijd, ‘aan de schildering een 

bepaalde gevoeligheid geeft’.

Maar niet alleen de kerkelijke schilderkunst komt aan de 

orde. Anton Molkenboer bijvoorbeeld, ontwierp daarnaast 

ook nog prachtige mozaïeken en glas-in-lood ramen. Ge-

bruik makend van de vertrouwde vormentaal, ontleend aan 

het symbolisme. Hij maakte vooral veel mozaïeken, maar op 

de Rijksacademie gaf hij les in kostuumkunde. De kunste-

naars van toen waren van vele markten thuis.

Het boek besteedt ook aandacht aan de kunstkritiek in de 

periode van het interbellum. Zo vond Albert Plasschaert 

bijvoorbeeld dat de eerste eis van een kunstwerk rust was. 

Door veel recensies aan te halen ontstaat er een mooi beeld 

van deze woelige periode.

Ook de kunstenaarsvereniging AKKV (Algemeen Katholieke 

Kunstenaars Vereniging) komt aan bod. Zij verzorgden 

jaarlijks (tot 1940) studiedagen, waar toonaangevende ar-

chitecten als M.J.Granpré Moliere en Joan Collette lezingen 

verzorgden. De vereniging werd in 1920 opgericht. In die 

tijd moest men lid zijn van een vereniging om opdrachten 

binnen te kunnen halen van de katholieke kerk. De kunste-

naarsvereniging bestaat nog steeds, maar het Katholieke 

is jaren geleden veranderd in Kristelijk en momenteel ver-

breed naar ‘religieus’.

Het boek bevat prachtige foto’s en mooie voorbeelden. Het 

is goed doordacht en wetenschappelijk opgezet, maar wel 

goed leesbaar geschreven. Ook de atelierfoto’s, afbeeldin-

gen van ontwerpen en schetsen maken het boek interessant 

voor een breed publiek.

www.akkv.nl

3

James Cauty

The aftermath dislocation
principle part IV

Veel uitleg heeft deze installatie niet nodig. Complete chaos ... 

een samenleving die volledig uit de hand is gelopen ... Wat er is 

gebeurd? Dat blijft een raadsel. Een gigantisch terrein (prach-

tig voor de modelspoortreinbouwers onder ons) en een serie 

miniaturen in jampotjes. “A Riot in A Jam Jar” 

24 november 2013 t/m 16 maart 2014      www.pietheineek.nl
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Wij leerden Marcel Bastiaans kennen toen hij mee 

deed aan onze tentoonstelling Beschermheiligen. We 

hebben toen ook een bezoek gebracht aan zijn atelier 

in Oirschot. Marcel exposeert momenteel veel in het 

buitenland, maar had nu voor één keer een solo-

exposiie in zijn eigen woonplaats Oirschot.  De kans 

om Marcel Bastiaans weer eens te ontmoeten en zijn 

werk te bewonderen konden wij natuurlijk niet laten lopen. Het werk is zeer kleurrijk en heeft vaak een 

religieus thema. Zo had hij deze keer het ‘dagelijks brood’ letterlijk verguld en gebruikt in zijn werk. Ook 

zeer fijne haakwerkjes werden verwerkt in zijn schilderijen. Een mooie tentoonstelling waarin de passie 

van Marcel goed duidelijk werd. Een schilder pur sang!

Museum Kruysenhuis te Oirschot
8 maart t/m 20 april 2014
www.kruysenhuis.nl  
www.marcelbastiaans.com

Marcel Bastiaans

8

aan onze expostie Labyrint. Verder waren er weer prachtige siera-

den, eigenlijk gewoon kleine kunstobjecten.  Boeiend waren een 

paar mooie solo-stands met de textielwandkleden van Barbara 

Broekman en de borduursels op doek van Seet van Hout. Ook 

galerie Project 2.0 uit Den Haag had bijzonder werk. 

De stand van MILK, een expositieruimte, was net als vorig jaar, 

het meest indrukwekkend.  Het leuke van zoveel bedrijvigheid 

is, dat als je op een terrasje 

gaat zitten, je altijd leuke 

gesprekken hebt met com-

pleet onbekende mensen. 

We hebben veel gezien en 

ons uitstekend vermaakt.

www.kunstrai.nl

2

De KunstRAI

De opening van KunstRAI 2014. Natuurlijk waren we daar-

bij. We moeten toch een beetje volgen wat er op kunstgebied 

speelt, ook commercieel. De openingsact was bizar. Het publiek 

mocht de portretten van hotemetoten in de kunstwereld beklad-

den met verf en daarna ging kunstenaar Jarik Jongman er nog 

eens met een brander overheen. Er was veel te zien, maar toch 

ook wel weer vrij veel een vervolg van vorig jaar. Weinig vernieu-

wing. Een terugloop van fotografie en een opkomst van textiel 

verwerkt in kunst. Natuurlijk is zo’n opening ook de uitgelezen 

kans om collega’s, kunstenaars en verzamelaars te ontmoeten. 

Zo waren bijvoorbeeld meneer en mevrouw De Bouvrie en  de 

tweelingzussen Liesbeth en Angelique  (kunstenaarsduo) L.A. 

Raeven aanwezig. Uiteraard ook veel kunstemaars, waaronder 

Jack Prins en Marianne van Heeswijk, die beiden ook deelnamen 
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Marcel Wanders

4

Er was een enorme discussie of Marcel Wanders (Boxtel, 

1963) wel thuis hoort in het Stedelijk. Hij is tenslotte vorm-

gever, en daarbij ook nog een zeer handige zakenman. Daar 

worden we toch altijd een beetje kriegel van in de museum-

wereld.  Gelukkig lieten ze in de tentoonstelling niet alleen 

zijn producten zien, want dan zou het meer een showroom 

worden. Nee, ook de ontwikkeling naar een product toe 

werd in beeld gebracht. 

Marcel is natuurlijk bekend van zijn macrame-stoel, de 

ballonnen-stoel en zijn gehaakte en gebreide objecten.

Stedelijk Museum
Amsterdam
www.stedelijk.nl
1 febr. t/m 15 juni 2014

tekst en foto’s: Elganan Jelsma

Weer een kunstenaar die het traditionele ambacht omzet 

naar moderne producten. Zijn materiaal onderzoek en ook 

zijn manier van ontwikkelen is in beeld gebracht. Dat hij het 

weet om te zetten in goed verkoopbare producten zullen wij 

hem dan nu even niet kwalijk nemen. Ik vond het in ieder 

geval weer inspirerend! Uit de kweekvijver van het experi-

ment worden kunstwerken geboren. En dan is het daarna 

natuurlijk nog even genieten van het Museumplein!

4

Dat Museum Arnhem iets met textiel heeft zal voor velen 

bekend zijn. In een modestad kun je ook niet achter blij-

ven. Naast een prachtige vaste collectie, met o.a. magisch 

realisten als Pyke Koch, organiseren zij ook bijzondere 

thema-tentoonstellingen. Met 4 studie-vriendinnen sprak 

ik af in Arnhem, waar momenteel de tentoonstelling 

Threads in het museum te zien is. Een breed aanbod van 

textiel benaderingen en veel bekende kunstenaars. Zoals 

de kleine porno-werkjes van Berend Strik,  geborduurd 

op pornografische foto’s, waardoor de afbeeldingen ver-

zacht worden. Een rare vervreemding. Christien Meind-

ertsma, bekend van haar onderzoeken zoals de gebreide 

truien van één schaap of de producten van een varken, 

toont hier haar touw-object.  Of het grote zwarte tapijt, 

waarvan je denkt dat het geborduurd is, maar waarvan 

het goud aan de achterzijde spelden blijken te zijn. Ook 

waren de blauwe tinten van Remco Torenbosch  

vertegenwoordigt, die staan voor de diverse 

kleuren blauw in Europa. En de windmolen-brei-

machine van Merel Karhof staat uitgestald, met 

een video erbij. [Deze windmolen is ook in ons 

Holland Kunst Kwartet opgenomen]. Met zo’n 

tentoonstelling krijg je natuurlijk de discussie 

of het nodig is om een kunstwerk van textiel 

te maken, voegt het iets toe een de verbeelding, is het 

vernieuwend of spelen de kunstenaars in op een trend. 

Na mee te hebben geborduurd aan een groot gezamen-

lijk werk ‘Crossover Collective’ van Floor Nijdeken, zijn we 

voor het kunstwerk  ‘Life of Thread’ van Chiharu Shiota, op 

de foto gegaan. Al met al is een bezoek aan het museum 

een aanrader, want ook de solo-tentoonstelling ‘Don’t 

support the greedy’, van Esiri Erheriene-Essi en de vaste 

collectie waren indrukwekkend. 

 Threads

15 maart t/m 17 augustus 2014 
Museum Arnhem 
www.museumArnhem.nl
tekst en foto’s: Elganan Jelsma
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Piet Paris
Mode, de musical

6

In gesprek met mode-illustrator 
Piet Paris in het 
Centraal Museum te Utrecht.

Piet is een echte tekenaar.  “Ik teken al mijn hele leven, op wat 

dan ook. Volgens mijn moeder tekende ik op de muur toen ik nog 

in de box zat. Op mijn elfde wist ik dat ik iets in de mode wilde 

gaan doen. Ik maakte toen een tekening, een ontwerp voor een 

bruidsjurk.”   Piet Paris werd op de academie in Arnhem toegelaten. 

Dat was de beste mode-academie. Daar heeft hij model getekend, 

achter de naaimachine gezeten, stoffen-kennis opgedaan en zijn 

coupeurs-diploma gehaald. 

“Toch besloot ik al bij mijn diploma-uitreiking dat ik als tekenaar 

verder wilde gaan. Ik vertrok met een map tekeningen op A0 for-

maat naar Milaan. Kleiner werken kon ik toen nog niet. Daar bleef 

ik 3 maanden bij het tijdschrift Vanity op de stoep zitten, om uitein-

delijk bij de redactie binnen te komen. Tien kilo lichter en bankroet 

kreeg ik mijn eerste opdracht en die werd nog geplaatst ook.” De 

Volkskrant pakte dat op en zo werd Piet Paris vaste mode-illustrator 

van de Volkskrant. Ook voor de Voque maakte Piet tekeningen. Zij 

wilden meer losse tekeningen, meer schetsmatig. “En dat kon ik 

ook” Dat heeft Piet twee jaar gedaan. Toen Piet minder werk kreeg 

van de Volkskrant stapte hij over naar de Telegraaf. 

Een gouden greep in zijn carrière, want daar ontmoette hij Fiona 

Hering. Tien jaar heeft hij bij de Telegraaf gewerkt. Er was veel geld, 

alles kon. Samen met Fiona reisde hij de hele wereld over. Fiona 

had een journalistieke achtergrond, Piet wist alles over mode, stof-

fen en hoe iets in elkaar zat. Dat gecombineerd met een visueel 

geheugen, maakte hem de ideale side-kick voor Fiona. Alle shows 

in Milaan, Parijs en New York werden bezocht.   “Ik heb heel veel 

geschetst, boeken vol.” 

Hoe krijg je waardering voor je werk?    “Dat begint bij je ouders en 

het eindigt met een landelijke prijs, zoals de 'Grand Signeur'. Maar 

je kunt op veel manieren gewaardeerd worden. Als een klant tevre-

den is met mijn ontwerp, zie ik dat ook als een waardering.”

Zijn stijl omschrijft Piet als een stilering van de werkelijkheid, een 

interpretatie van het onderwerp. Hij tekent met de hand. Zijn 

beeldtaal is grafisch. Hij houdt van symmetrie en primaire kleuren 

en let erg op de restruimtes.   “Alles moet kloppen. Ik teken nooit 

alle details. Ik laat weg, maak eenvoudig. Ik probeer de kern van de 

jurk weer te geven. Ik overdrijf graag, lange benen, lange nekken. 

Ik let erg op de houding. Die is in de loop der tijd erg veranderd. 

Alexander Mc Queen kwam op een gegeven moment met een kort 

truitje, blote buik. Daardoor gingen vrouwen met hun buik naar 

voren staan en de billen naar achteren. 

Ik ben bezig met het doorgronden van kleding en het lichaam. Het 

is een raar beroep.” 

Edwin Jacobs van het 

Centraal Museum 

nodigde Piet Paris uit 

om een tentoonstelling 

samen te stellen uit de 

vaste collectie van het 

museum.

Zondag 29 juni 2014
tekst: Elganan Jelsma
foto’s: 
Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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Waarom heeft Piet voor de titel 'Mode, de musical' geko-

zen? 

“Ik dacht aan zes zalen, zes scenes, film, musical. Dit thema 

gaf mij de gelegenheid om een verhaal te maken. Mode 

is van nu, van iedereen en ook elitair. Mode is een cultu-

reel fenomeen. Maar mensen moeten zich ertoe kunnen 

verhouden. Momenteel is de trend om overal een liedje 

onder te zetten. Ik houd daar niet van. Het hoge wordt 

zo plat gemaakt. Het is dus een beetje dubbel. Ik ben een beetje 

schizofreen. Er is gekozen voor twee hoofdpersonages: Simone en 

Chantal. Twee totaal verschillende types, waardoor ik verschillende 

stijlen kon laten zien. Er zijn ook twee soorten ontwerpers: de één 

gevoelsmatig en de ander verstandelijk. Veel ontwerpers werken 

vanuit het materiaal, maar er zijn er ook die ontwerpen vanuit pa-

tronen, vanuit constructie.”    Er zijn dan ook topstukken te zien van 

zeer veel verschillende ontwerpers/ Om er een paar te noemen: Jan 

Taminiau, Victor & Rolf, Frans Molenaar, Cargelly, Fong Leng, Iris van 

Herpen en schoenen van Winde Rienstra.

Piet Paris heeft een hekel aan torso's, figuren die geen hoofd heb-

ben, aan afgehakte koppen. “Ik zie het liefst een compleet persoon, 

met accessoires. Ik wilde de torso's een karakter geven.”

In de tentoonstelling staan de figuren, geheel aangekleed met 

hoofddeksels en sieraden, op een rij. Daar achter op ooghoogte, 

schilderijen en tekeningen uit de collectie van het museum. Allerlei 

verschillende formaten en strak tegen elkaar opgehangen. De zelf-

portretten van Philip Akkerman, een groot werk van Elly Strik, Char-

ley Toorop en een paar prachtige werken van Pyke Koch. Door deze 

bijzondere presentatie worden ze 

meer decoratief, een achtergrond. 

Toch komen ze daardoor mis-

schien nog wel sterker naar voren 

en maken het beeld compleet. 

Een presentatie met lef! Piet heeft de werken niet uitgezocht op 

stijl, techniek of formaat. Nee, hij heeft alleen portretten gekozen 

en alleen gelet op hoe de geportretteerde ons aankijkt. Hij wil de 

bezoeker zoveel mogelijk de tentoonstelling in trekken. 

“Ik heb gekozen op ogen.”

Een rode draad door de tentoonstelling is De Rode Loper.  “De rode 

loper is zo'n belachelijk fenomeen geworden. Er moet een jurk 

worden uitgezocht. En dan moet 

de juiste foto gemaakt worden. Er 

zijn veel te veel belangen in het 

spel. Het is enorm van deze tijd om 

je als een pauw te verkleden. Dat is 

dus wel mooi, met de rode loper in 

deze tentoonstelling. We markeren 

de tijd. Over 10 jaar bestaat dat 

hele fenomeen niet meer.”

Naast het tekenen heeft hij altijd andere dingen gedaan, zoals les-

geven. “Tegenwoordig leren studenten niet meer tekenen. Er wordt 

bijna geen modeltekenen meer gegeven. Mijn vader was ama-

teurschilder. Hij had alle standaard boeken in huis over het leren 

tekenen. Met de plaatjes van hoe je plooien kunt tekenen, hoe je 

perspectief maakt, hoe een voet of een hand eruit ziet. Ik heb daar 

als kind eindeloos naar gekeken en veel geoefend. Nu geef ik vaak 

zo'n cursus mee aan de studenten. Het begint met kijken.” 
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Piet Paris is ook de geestelijk vader van de mode biënnale in Arn-

hem. “Ik ben gepassioneerd over het onderwerp mode. Toen Artez 

een gezicht moest krijgen heh ik een tentoonstelling gemaakt over 

mode en de elementen. De kostuums werden gepresenteerd in de 

regen. De bezoeker kreeg een paraplu mee. Er was zelfs een ijsbaan 

met aan het einde een topstuk van Victor & Rolf. Daar kon je alleen 

kijken als je schaatsen onder deed. De kinderen vonden het een 

groot succes. Iets minder was het dat ik Victor & Rolf op moest bel-

len dat hun kleding na een paar weken begon te schimmelen.”

Mode in musea als autonome discipline, 

daar wordt Piet Paris wel blij van. Wel 

houdt hij het graag toegankelijk en ziet 

mode niet als beeldende kunst. “Het is 

wel mooi als er veel geëxperimenteerd 

wordt. Extreme uitspraken, de unica's 

komen voort uit het experiment. Het is 

goed als ontwerpers de grenzen opzoe-

ken. Dat is de kraamkamer van de mode.” 

Een voorbeeld is een jurk van Iris van 

Herpen, geheel 3D geprint. Toch vindt Piet het ook fijn om te zien 

dat Iris nu probeert om haar ontwerpen om te zetten in een draag-

bare collectie.

Het Centraal Museum heeft een paar prachtige tekeningen van 

Piet Paris aangekocht. Ook in de tentoonstelling zijn schetsen van 

hem op de muur gepresenteerd, als leidraad voor de ontwerpen. 

Of zijn mode-illustraties kunst zijn? Dat zou hij zelf niet zeggen. “Ik 

maak tekeningen over mode, in opdracht. Het is een toegepaste 

kunstvorm. Mijn werk bestaat niet zonder de modeontwerper. Mijn 

broer noemt mij een mislukte modeontwerper.” De werkdruk in de 

modewereld is heel hoog. Piet is blij dat hij in dit geval wel incrowd 

is, maar toch aan de zijlijn staat. 

“Ik ben wel veilig, ik vorm geen bedreiging. Hoewel, nu ik creatief 

directeur van de Bazaar ben geworden, ben ik ineens wel belang-

rijk.” zegt Piet lachend.  “De modewereld is versneld, verhard, het 

draait om scoren.” Maar hij wil niet negatief zijn. “Er is nog steeds 

ruimte voor mooie dingen.”

Het mooiste object uit de collectie vindt Piet Paris ‘de Haarkam’ (ca. 

1950-1990, maker anoniem).  Het is uiteindelijk niet in de expositie 

te zien. Het is heel klein. Door het formaat vertedert het. “De vrouw 

in de mode, dat is zo'n waanzinnig verhaal. Hoe vrouwen hun 

gezicht verfraaien., de geschiedenis van de gezichtsverfraaiing. 

Ik kan daar zo gelukkig van worden. Ik zie dan weer mijn moeder 

zitten achter zo'n mooie toilettafel. Met een kam, parfum-flesje en 

sieraden-doos. Ik heb een gelukkige 

jeugd gehad. Ik kom uit een katholiek 

gezin, waar mijn vader elke gelegen-

heid aangreep om het hele huis te 

versieren. 

Mode, de musical
Nog t/m 30 november 2014

Centraal Museum
te Utrecht
www.centraalmuseum.nl

Kijk, dat zit allemaal in dat kammetje! 

Die jurk van Victor & Rolf is ook een 

topstuk, maar dit is veel charmanter.”

T j e e m p i e ! 

Maar wat ik wel een 
beetje vreemd vond 
was dat het centrum 

van Den Haag, bolwerk 
van de parlementaire 
democratie, in het 

kader van het eerbetoon 
aan de verdedigers van 

de vrijheid in een 
haast dictatoriaal 
soort van volslagen 
ontoegankelijk en 

afgesloten fortificatie 
was veranderd. Op 

strategische plekken 
ontmoetten we solide 
dranghekken, bewaakt 

door grote hoeveelheden 
geuniformeerde beambten. 

Op de vraag of we er 
even door mochten want 

“We willen naar het 
Mauritshuis” kwam als 
antwoord dat dat echt 

niet kon: “Want er komt 
een defilé aan”. 

Dat het ‘defilé’ op dat moment in geen velden of 
wegen te zien was, en de afgesloten corridor 

tussen ons en de stoep aan de overkant slechts 
een paar meter breed, mocht de pret niet 

drukken. “U kunt in die richting de straat 
uitlopen en verderop, om de hoek, over een paar 
honderd meter, in de parkeergarage naar beneden 
gaan, dan de straat onderdoor, dan weer aan de 
andere kant naar boven, en dan bent u binnen 
de afzetting.” “Ja, maar als er bij ons in de 
buurt een afzetting is, bijvoorbeeld voor een 
hardloopwedstrijd of carnavalsoptocht of zo, 
dan mag je van de agenten op een moment dat 

het uitkomt en geen gevaar oplevert, best even 
oversteken.” 

“Nou, 
dit is Den Haag, 

hier gaat het anders.”

We waren de enigen niet 
die op dit probleem 
stuitten, gemor en 
commentaar alom. Ik 
kan me voorstellen 
dat iemand die 
hier regelmatig mee 
geconfronteerd wordt... 
laat ik het anders 
formuleren. Ik vraag me 
af of deze handelwijze 
voortkwam uit de 
primaire politietaak 
‘het zorgen dat uw 
leefomgeving zo leefbaar 
mogelijk is’. Tenminste, 
ik hoop niet dat de 
richtlijnen voortkwamen 
uit de taak ‘hulp 
in noodsituaties als 
rampen’ of de taak ‘het 
voorkomen en bestrijden 
van criminaliteit’. 
Want als dat het geval 
is dan komt naast mijn 
gevoel van vrijheid ook 
nog mijn gevoel van 

veiligheid enigszins onder druk te staan.

Afijn. Toen we via deze parkeergarage het 
belegerde gebied binnen de route van het defilé 
hadden betreden, bleek het daar in verhouding 
uitgestorven te wezen. Terrasjes op het Plein 
waren half leeg en tussen de wachtrij linten 
(die met een haast Efteling achtige alure waren 
opgesteld bij de ingang van het Mauritshuis 
stonden) stonden, afgezien van een stuk of 
wat beveiligings medewerkers, geen wachtenden. 
Nul. Ook in het voor het eerst in jaren weer 
toegankelijke museum was het erg rustig. Nadat 
Elganan’s handtas was gecontroleerd en we een 
flesje water hadden ingeleverd (ik had in de zak 

Wat voelden wij ons vrij, toen we op zaterdag 28 juni in de residentie 
waren. Bij het station stonden allemaal legervoertuigen en er liepen 

behoorlijk wat geuniformeerden rond. Het was ‘veteranendag’. 
Een eerbetoon aan alle mannen en vrouwen die de afgelopen

jaren op diverse locaties steentjes hebben bijgedragen aan de vrijheid. 
Nu heb ik zelf ook een uniform gedragen en zijn er zeer in mijn nabijheid 
vrienden en kennissen uitgezonden naar bijvoorbeeld Libanon. 
En daar heb ik groot respect voor.

Icarus Atlanticus:
Allegorie op de werkende mens

1987 - Ger Lataster

9
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van mijn jasje ook een flesje 
water bij me, maar dat mocht 
gelukkig wel naar binnen...) 

hadden we alle tijd om de 
collectie te bewonderen en 
foto’s te maken. Rembrandt, 
een suppoost, Govert Flinck, 
een paar suppoosten, Adriaen 
Brouwer, Frans Hals, nog wat 

suppoosten, Judith Leijster, een 
suppoost die uitlegde dat deze 
(lege) trap alleen bedoeld was 
om naar boven te lopen en we 

die (lege) trap ernaast moesten 
gebruiken om naar beneden te 
gaan, Lucas Cranach en vele 
anderen. En natuurlijk de 

Vermeers met als klapstuk ‘The 
girl with the pearl ear-ring’.

Op het plafond zagen we 
overigens wel een grote 

schildering van 
Ger Lataster. 

Dat was een leuke 
verrassing. En dit 
kleurrijke werk was 

mooi uitgelicht.
Want m.b.t. de 
belichting, op 

de een of andere 
manier is er in het 

museum zo weinig 
licht (of zijn 

er uit het licht 
zoveel kleuren 
verwijderd) dat 
je er een beetje 
vreemd in je hoofd van wordt. 
Dat dit ter bescherming van de 
meesterwerken is, begrijpen we. 

Maar we vonden het wel een 
beetje jammer dat deze beperkte 
belichting van de meesterwerken 
in dit zojuist geheel opnieuw 
ingerichtte museum dusdanig 

is dat de bovenste strook van 
nagenoeg ieder schilderij in 
de schaduw van de eigen, vaak 

zeer fraaie, lijst is verborgen. 
Voor grote werken is dat niet zo 
ingrijpend. Een wolkje meer of 
minder maakt niet zoveel uit. 

Maar bij kleine werkjes...

Op de fraaie lijst kon je ook 
vaak de titel lezen die het 

werk de afgelopen (honderden) 
jaren heeft gehad. Op het bordje 
naast het schilderij staat de 
titel die het werk nu heeft. En 
dat is vreemd genoeg vaak een 

andere titel. 

Waarom staat er op de lijst 
‘Simeons lofzang’ en heet het 
volgens het bordje ‘De lofzang 

van Simeon’?

Iets anders wat we een beetje 
vreemd vonden was dat onze 
museumkaart gescand werd toen 
we het oude gebouw betraden, 
en nog een keer toen we het 
nieuwe gebouw inliepen. Levert 
dit dan in één keer twee maal 
zoveel bezoekers op? (Goed voor 
de statistieken.) En krijgt dit 
armlastige instituut van de 
museumjaarkaart organisatie dan 
ook twee maal de vergoeding?

Het nieuwe gebouw dat, na een 
verbouwing van 22 miljoen, 
aan het museum is toegevoegd, 
geeft het museum twee maal 
zoveel vloeropprvlak. En dat 
is te zien ook. Het huisvest 
bijvoorbeeld de museumwinkel, 
een brasserie, de bibliotheek 
(die niet toegankelijk was), een 

plekje waar je 
een kopje koffie 
kunt drinken, een 
‘Nassauzaal’ (die 
niet toegankelijk 
was), een 
‘kunstwerkplaats’ 
(waar niks te 
zien was) en een 
groot aantal 
trappen en 
trappenhuizen. 
O, ja, er was 
ook één zaal 
waar wisselende 
tentoonstellingen 

georganiseerd worden. Van deze 
tentoonstelling hebben we geen 
beelden. Want het fotograferen, 
wat in het oude gebouw wel mag, 
is in het nieuwe gebouw niet 
toegestaan (?).
Het deed ons een beetje denken 
aan de uitbreiding van het 
Stedelijk Museum. Die ‘badkuip’ 
is ook voornamelijk gevuld 
met kaartverkoop, winkel en 
restaurant.

Na het hele erfgoed bewonderd te 
hebben verlieten we het museum. 
Het defilé was kennelijk voorbij 
want een stormloop van bezoekers 
kwam ons tegemoet toen we het 
Plein in de richting van het 
Lange Voorhout verlieten.
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De eerste reactie van mijn dochter toen ze dit boek 

zag, was: “wat lees jij nu voor depressief boek?” 

Ja, als je dit boek op de koffietafel hebt liggen, 

verwacht je niet de titel 'Het streven. Kan heden-

daagse kunst de wereld verbeteren?' Of zou de 

omslag al een antwoord zijn op die vraag?  Op de 

omslag het schilderij 'De dood van Marat' (1793) 

van Jacques-Louis David. Niet echt hedendaagse 

kunst. Of zou de vormgever woordblind zijn en 

gedacht hebben dat er 'Het sterven' stond? Want 

als er één ding duidelijk is in dit boek: je kunt bij 

alles weer vragen stellen.

Het is wat lastig om erin te komen. Het eerste 

hoofdstuk gaat uitgebreid in op een lezing van 

Renzo Martens, die vertelt over zijn project in 

Congo en daarmee over de vraag in hoeverre geld 

en kunst verweven zijn. Hoe vaak worden goede 

doelen, maatschappelijk verantwoorde projecten 

opgezet  om kunst te maken en te verantwoorden. 

Bij alle uitspraken worden door Hans den Hartog 

Jager weer vragen gesteld. Op zich goed dat er 

kritisch naar de belangen wordt gekeken. Iets wat 

de laatste jaren te weinig is gedaan. Toch denk je 

dan gelijk ook: in hoeverre is Hans zelf ook bezig 

zijn eigen handelen en functioneren in de kunst-

wereld om te zetten in geld met zo'n boek en met 

de tegelijk georganiseerde tentoonstelling Over 

Macht in museum De Fundatie te Zwolle. 

Een tentoonstelling waarvoor hij, zoals hij in een 

interview zei, alle vrijheid kreeg en alle financiële 

middelen.

Maar na het eerste hoofdstuk werd het thema bre-

der getrokken. Was het probleem van Renzo Mar-

tens het probleem van alle geëngageerde kunst? 

De maatschappelijk betrokken kunst is inmiddels 

in de kunstwereld een geaccepteerd fenomeen, 

maar heeft het nog wel invloed op de maatschap-

pij daarbuiten? 

En vanaf dat moment beschrijft Hans de ontwik-

keling binnen de kunstgeschiedenis, het ontstaan 

van de l'art pour l'art en de muur die opgetrokken 

wordt tussen de maatschappij en de kunstwereld. 

Want moeten wij wel zo blij zijn met al die vrijheid 

binnen de kunstwereld? Dat kunstenaars eigenlijk 

alles kunnen doen onder het mom van de kun-

sten? Want kunstenaars zijn niet gevaarlijk. Het ge-

volg is dat er dus ook niet meer serieus naar kunst 

wordt gekeken, behalve in het kleine kunstwe-

reldje zelf. Heeft het nog wel zin om geëngageerde 

kunst te maken, als het toch geen invloed heeft? Is 

de kunstwereld een reservaat geworden, waar de 

kunst zich alleen nog maar aan haar eigen wetten 

en regels hoeft te onderwerpen? Is de kunstenaar 

alleen nog maar een nar, die meer mag zeggen en 

doen dan de 'gewone burgers'?

Renzo Martens loopt als een rode draad door het 

gehele boek heen. Hans heeft hem een aantal ke-

ren opgezocht en gesproken. Martens is een echte 

netwerker, zoals dat blijkbaar tegenwoordig zo 

belangrijk is. Hij is een tijd verbonden geweest aan 

Yale, met name om belangrijke contacten te gene-

reren. Martens: “ik besef nu dat als ik echt iets wil 

betekenen, ik het spel hoog moet durven spelen.”

Om als kunstenaar invloed te hebben op de 

maatschappij, moet eerst je werk bekend worden, 

ook buiten de grenzen van de kunstwereld. En 

daarmee belandt de geëngageerde kunstenaar, 

volgens Hans den Hartog Jager onmiddellijk in een 

perfecte paradox. “Doe je niet mee met de media, 

dan word je in de maatschappij niet opgemerkt. 

Doe je dat wel,  … dan loop je al snel de kans dat 

je in de kunstwereld een groot deel van je krediet 

verspeelt.” 

Het streven
kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren?

Het streven
Kan hedendaagse kunst de wereld 
verbeteren?
Auteur: Hans den Hartog Jager
uitgeverij: 
athenaeum-Polak & Van Gennep, 
Amsterdam 2014
www.uitgeverijathenaeum.nl
ISBN: 978 90 253 0266 5
€ 19.99

www.museumdefundatie.nl

Recensie door: 

Elganan Jelsma
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Kunstenaars als Joseph Beuys en Constant, geloof-

den (eerste helft vorige eeuw) dat kunst de wereld 

kon veranderen. Maar het gevoel, het vertrouwen 

dat kunstenaars invloed hebben werd steeds 

minder. Het is de onmacht van kunstenaars, die 

beseffen dat hun kunst nooit zoveel invloed heeft 

als gebeurtenissen in het echte leven. Er worden 

zelfs lijnen getrokken met terroristen en rampen. 

Wat moet je als kunstenaar nog doen om over 

die muur van de kunstwereld te komen, uit het 

kunstreservaat? Volgens Hans is provoceren, het 

opzoeken van maatschappelijke grenzen, vermaak 

geworden. Het is uitgegroeid tot een mechanisme 

dat appelleert aan de menselijke sensatiezucht en 

dat ook nog eens geld oplevert. 

Een mechanisme dat kunstenaars niet meer kun-

nen gebruiken om de grens tussen de kunstwereld 

en de maatschappij te benadrukken. Daarom 

grijpen veel kunstenaars weer terug op het traditi-

onele 'tonen'. 

Een nieuw thema, waar 

volgens Hans, momen-

teel veel kunstenaars 

meer scoren is de 

verhouding tussen 

mens en dier. Hij 

noemt voorbeelden 

als Damien Hirst, die 

vlinders, koeien en 

een haai gebruikt in kunstwer-

ken. Of Tinkebell die van haar kat een tas maakte 

en daarmee de hele wereld over zich heen kreeg. 

Maar men krijgt ook door dat deze shock-art een 

truc is geworden. De kunstenaar moet dan ook wel 

een heel sterk verhaal hebben.

Hans beschrijft dat er eigenlijk nog één terrein is 

waarop het schokeffect nog steeds werkt, namelijk 

het geloof. Kunstenaars zijn dan ook voorzichtig. 

Er zijn thema's als rouw, schoonheid, troost, maar 

kritische kunstwerken over bijvoorbeeld de islam, 

zijn er nauwelijks. Want het geloof trekt zich niets 

aan van de muren rond de kunstwereld, of het l'art 

pour l'art principe. Maar weinig kunstenaars weten 

dat te overstijgen. Als voorbeeld wordt Marlene 

Dumas genoemd met kunstwerken als The Pilgrim 

en The Mediator in de serie 'Man kind' (2006). 

Door de mensen te reduceren tot hun verschijning, 

liet ze zien dat de “vooroordelen over geloof diep 

zijn ingesleten, ook bij de zogenaamd verlichte 

kunstkijkers. Dat uiterlijk een gevaarlijk criterium 

is om mensen op te beoordelen.” Ook in enkele 

andere landen en culturen gelden de grenzen van 

de kunstwereld niet. Een kunstenaar als Ai Weiwei 

kreeg met zijn artistieke daden toch te maken met 

serieuze consequenties.

De conclusie van den Hartog Jager is dat heden-

daagse westerse kunstenaars die zich sociaal of 

maatschappelijk willen engageren, drie mogelijk-

heden hebben: 1.een artistiek terrorist worden en 

het systeem opblazen, 2. het systeem van binnen-

uit veranderen, 3. blijven werken in het systeem, 

met alle beperkingen. 

Moeten we terug naar de tijd voor 1800, dat 

kunstenaars weer concrete bijdragen aan de 

samenleving gaan leveren? Opdrachten, decoratie-

werk en vormgeving, die de 'wetten en praktische 

bezwaren' van alledag met zich meedragen? Dan 

is er geen ruimte voor autonomie, voor verdieping, 

de gelaagdheid in de kunst. Kunst moet intelligent, 

dubbelzinnig en prikkelend zijn. Hans den Hartog 

Jager sluit af met: “voorlopig heeft kunst alleen 

een functie als ze zich blijft onderscheiden van de 

maatschappij, grenzen opzoekt, een bijzondere 

en eigenzinnige toevoeging biedt. 

… Kunst, goede kunst, bestaat 

altijd bij de gratie van een paradox: 

vanuit haar eigen systeem moet ze 

voortdurend proberen dat systeem 

te blijven veranderen – en liefst 

meteen de wereld.”

Al met al dus een prikkelend boek, 

zeker voor mensen (zoals ikzelf ) die 

binnen de kunstwereld én de sa-

menleving daarbuiten, proberen te 

functioneren. Het zet je weer lekker 

aan het denken!

4

Dat Klaas Gubbels dit jaar 80 is 

geworden laat de kunstwereld 

niet aan zich voorbij gaan. Na 

een uitgebreide tentoonstel-

ling in Museum Arnhem is er 

dan nu 'Gubbels in Oranje', 

een prachtige expositie in Paleis Soestdijk. 

En … voor wie, bij Gubbels, alleen aan koffiepotten denkt, 

moet zeker deze tentoonstelling bezoeken. Een prachtig 

overzicht met veel werken uit de eigen collectie van Gub-

bels en meer dan de helft is van de laatste 10 jaar. Gubbels 

is dit jaar 80 geworden, maar nog altijd is hij dagelijks te 

vinden in zijn atelier nabij Arnhem. Zoals hij 

zelf zegt: “ik heb het geluk gepassioneerd te 

zijn.”   Enkele maanden geleden was hij even 

bang dat het 'op' zou zijn. Hij was moe, maar 

de energie is gelukkig weer helemaal terug. 

Samen met de directeur van het paleis 

Jan Altenburg en de conservator van deze 

tentoonstelling Werner van den Belt lopen 

we door alle zalen van het paleis.

5 september t/m 30 november 2014
Paleis Soestdijk

recensie door: Elganan Jelsma

GUBBELS in Oranje

Het moderne werk van Gubbels past verrassend goed in 

het interieur. Eerst wilde Gubbels niet meewerken aan deze 

expositie, tot hij de tentoonstelling van Armando bezocht in 

Museum Oud-Amelisweerd. Hoe de werken daar waren op-

genomen in het interieur van het landhuis, vond hij prachtig. 

Toen zag hij de tentoonstelling in het paleis wel zitten.

Jan Altenburg haalt een uitspraak van Gubbels aan over 

de eigenschappen van een vrouw: “dat ze onbegrijpelijk is, 

heerlijk.”   Dat Gubbels gek is op zijn vrouw Heleen, is te zien 

in de kamer van Juliana, dat voor de tentoonstelling is om-

getoverd naar de kamer van Heleen. Gubbels kon wel iets 

met de warmte van Juliana en wilde graag in deze kamer 

de werken laten zien die hij maakte voor zijn vrouw Heleen. 

Elk jaar maakt hij er één, met zachte, warme kleuren en 

veel hartjes. Op deze manier is ook de ziel van Juliana terug 

gebracht in het paleis.

Oranje direct, 2009, 100 x 100 cm, 
Olieverf op doek, collectie kunstenaar
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Werner van den Belt vond het fijn om een tentoonstelling te maken met een 

'levende' kunstenaar, omdat er dan in dialoog verrassende dingen kunnen 

ontstaan. Zo is er in de eetzaal een prachtige opstelling gemaakt van decor-

stoelen, de eerste zijn uit 1969 en de laatste van 2011.

Van den Belt heeft de thema's van de kunstwerken uitge-

zocht bij de kamers van het paleis. Zo is bijvoorbeeld in de 

bibliotheek een selectie van boeken van Gubbels te zien en 

in het souterrain een opslag van kleine objecten, voorstu-

dies voor de grotere werken. In de tuin van het paleis staan 

grote beelden van cortenstaal. 

In de zaal met de 'tafelzitters' is naast werk van Gubbels 

ook een werk van Willem de Kooning en Daan van Golden 

te zien, beide uit de collectie van Gubbels. Op het werk van 

Daan van Golden een foto van Brigit Bardot, net als Gubbels 

inmiddels 80 jaar oud. Zo heeft de conservator spannende 

associaties proberen te maken. Echt diep gaat de kunstenaar 

niet in op zijn inspiraties of beweegredenen, de associaties 

laat hij graag aan een ander over. 

Koningstafel, 1964, 120 x 145 cm, 
Olieverf op doek, particuliere collectie

Portret ie, 1973, 110 x 90 cm,  
Olieverf op doek, collectie kunstenaar

Aan mijn grote vriend Georg Baselitz XXIII, 2008, 100 x 115 cm, 
Olieverf op doek, collectie kunstenaar

6

Zo af en toe komt er een opmerking naar boven over zijn 

geschiedenis. Zo vertelt hij dat hij na een bombardement in 

1940 in Rotterdam, langs het huis van een kleermaker liep. 

Deze zat op de tafel en stond in brand. Het zijn beelden die 

in zijn geheugen zijn gegrift en ook via zijn schilderijen naar 

buiten komen. Soms weet hij niet meer waar het vandaan 

komt. Dat geldt ook voor de titels. Deze ontstaan vaak 

tijdens het schilderen en worden door het werk aan hem 

gegeven. 

Zijn laatste werk is een zwart beeld, min of meer in opdracht 

van de conservator gemaakt. Met de titel 'Tegenzin', was de 

conservator het niet zo eens, zei Gubbels lachend.

FOTOCREDITS PERSBEELD

Klaas Gubbels, Aan mijn grote vriend Georg Baselitz XXIII, 2008, 

100 x 115 cm, 

Olieverf op doek, collectie kunstenaar

 

Klaas Gubbels, La Chaise, 2002, 150 x 83 x 65 cm,  

Cortenstaal, courtesy Livingstone Gallery

Klaas Gubbels,

 

Klaas Gubbels, In de wacht, 2009, 150 x 200 cm, 

Olieverf op doek, collectie kunstenaar

 

 

Klaas Gubbels, 

Klaas Gubbels, Zwarte diabolo, 2013, 150 x 200 cm,  

Olieverf op doek, collectie kunstenaar

Klaas Gubbels, 

Portret Klaas Gubbels © Marie Cecile Thijs, 2005 | www.mariece-

cilethijs.nl

La Chaise, 2002, 150 x 83 x 65 cm,  
Cortenstaal, courtesy Livingstone 
Gallery

Klaas Gubbels laat in een schets zien 
hoe zijn laatste werk eruit ziet.

 Spinketel in zwart, 2000, 90 x 105 cm, 
Olieverf op doek, courtesy Livingstone 
Gallery
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We zien en ontmoeten Saba Tark in het Centraal Mu-

seum te Utrecht. De, net van de HKU afgestudeerde, ont-

werpster heeft momenteel een expositie in de Nieuwe 

Utrecht Kamers in het Centraal Museum. Museumdi-

recteur Edwin Jacobs heeft haar uitgenodigd voor een 

sit-in. Hij heeft het gevoel dat Saba een kunstenaar is 

die de aankomende beeldtaal aanvoelt en dus innovatief 

kan werken en denken. Saba Tark heeft blauw haar. Ze 

werkt ook veel met de kleur blauw. “Blauw weert het 

boze oog af. Zodra ik oud genoeg was heb ik mijn haar 

blauw geschilderd en nooit anders gehad”

Saba Tark is geboren in Bagdad en kwam op jonge 

leeftijd naar Europa. Zij heeft heel wat rondgereisd en 

zo past ook het thema van haar collectie prima bij haar 

persoonlijke verhaal. 'Nomads of the New World'.

Anderhalf jaar lang heeft zij onderzoek gedaan naar 

weeftechnieken en gekeken hoe zij dat kon vertalen 

naar hedendaagse mogelijkheden. Dat werd haar door 

de HKU afgeraden. Zij dachten dat het 

niet haalbaar was, zeker niet in zo korte 

tijd. Maar zij zette door en het is haar 

gelukt. Een totale mode-collectie, waarbij 

aan alles is gedacht. De sieraden, de 

schoenen, de fotografie, de presentatie. 

Een mooi totaalconcept. De collectie 

wordt in het museum gepresenteerd op 

poppen. Eigenlijk vindt zij dat jammer, 

want juist de beweging is zo belangrijk 

in haar werk. 

“Een mens geeft leven aan een ontwerp.” 

Misschien was dus een video van de catwalk nog een goede aanvulling geweest? Zij heeft 

haar ontwerpen gemaakt voor zelfbedachte ‘karakters’.

Twee ruimtes zijn er besteedt aan haar werk. 

In de eerste kamer hangen de lappen en staat 

een weefgetouw. En wat ook belangrijk is, 

zeker voor mensen die met textiel werken en/

of daarin geïnteresseerd zijn … die willen 

textiel aanraken, het voelen. En ook dat mag, 

er hangt een speciaal voel-rekje met lapjes. 

In de tweede kamer staat haar collectie. 

Kleding in 1 maat, afgeknoopt met een cein-

tuur. Prachtige gewaden compleet met hand-

schoenen, sieraden en laarzen. 

“Met laarzen aan loop je gewoon anders. De 

modellen liepen als strijders op de catwalk.”

Belangrijk vindt zij het idee van leermeesters. Zelf 

hoopt zij ook een inspiratie te zijn voor nieuwe 

studenten. Zelf heeft zij veel gehad aan Lidewij 

Edelkoort, die haar vroeg om iets te ontwerpen voor 

de tentoonstelling ‘Fetishisme in Fashion’ (2013). 

Daarvoor ontwierp zij een 3 meter hoog gewaad, 

geïnspireerd op vogels, met vleugels, 

lang haar, een soort mythologisch 

wezen. En dankzij Jan Taminiau is 

zij anders gaan weven. Hij stuurde 

haar naar het Textielmuseum in 

Tilburg en daar ontdekte ze de 

vele mogelijkheden in technie-

ken. Daar heeft ze ook het 3D 

weven uitgedacht.

Ontwerpster Saba Tark

www.centraalmuseum.nl

Nog t/m 30 november 2014

8

Ook heeft ze i.s.m. de technische universiteit van Eind-

hoven een garen ontwikkeld van gerecycled plastic. Ze 

is het plastic gaan verwarmen en heeft er draden van 

getrokken. Het blijft doorzichtig en kan met warmte 

vervormd worden. Tark heeft er een korset van gemaakt 

zonder baleinen.

Hoe komt ze toch aan al haar ideeën? 

“Ik ben heel nieuwsgierig.”

Aan het eind van het gesprek wordt gevraagd welk item 

uit de collectie van het Centraal Museum door haar is 

gekozen als bijzonder object. Saba koos een kussentje uit 

1703 met sleutels erop geborduurd, anoniem uit Noord 

Nederland. “Mijn oma had een heel bijzonder kussen met 

een logo en woorden erop. Het was al veel generaties 

in onze familie en ik wilde het altijd heel graag hebben. 

Het was een soort fetish voor mij.”  

Nog t/m 30 november 2014 in de Nieuw Utrecht Kamers in het Centraal Museum.

En ... bekijk dan ook nog gelijk even de prachtige tentoonstelling: ‘Mode, de musical’

‘Piet Paris kiest uit de collectie’   t/m 30 november 2014.

Lees ook ons verhaal met Piet Paris in het Pub Art tijdschrift van Juli 2014. Ook te lezen 

op de website!

tekst:  Elganan Jelsma

foto’s:  Elganan Jelsma
 Rob Schultheiss
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Een bijzondere tentoonstelling , een 

combinatie van hedendaagse kunst, 

ambacht en cultuurhistorie. Heden-

daagse kunstenaars hebben zich 

laten inspireren door een versleten, 

geweven, geblokte keukendoek.

Hedendaagse kunstenaars, uit allerlei disciplines, zijn gevraagd 

om een oude versleten ‘Bonte Keukendoek’ te verwerken tot 

een kunstwerk. Het geweven textiel is in een restaurant, eerst 

als servet gebruikt, toen als theedoek, daarna als poetsdoek. En 

dan nu als geheel versleten lap, een grondstof voor de kunste-

naars, een inspiratiebron voor het creëren van nieuw werk.

Curator Elganan Jelsma: “Bij het recyclen van oude materia-

len gaat het niet alleen over het bewust omgaan met afval, 

maar ook over iets nieuws creëren, iets vormgeven, iets ‘moois’ 

maken. En door één soort afval/grondstof te kiezen komt de 

diversiteit van de kunstenaar meer naar voren. Het geeft de 

kunstenaar de mogelijkheid om zijn/haar talent en eigenheid te 

laten zien. Er zijn schilderijen, collages, foto’s en beelden te zien. 

Een enorme variëteit aan kunsten, technieken en ambachten.”

Om op de waarde van het afgeschreven geweven materiaal in 

te gaan, wordt ook de geschiedenis van het weven en het ver-

haal van de wevers verteld. Een ambacht dat door velen werd 

beoefent. Ook straatnamen verwijzen daar nog naar. Halver-

wege de 18de eeuw waren er veel wevers in Nederland  aan het 

werk. De inkomsten waren zeer laag.

23 april t/m 2 mei 2015:

Dresselhuyspaviljoen, Landgoed Zonnestraal, H’sum.

8 mei t/m 12 juni 2015:

Het Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ 

Amsterdam, tel: 020 462 85 00

Geopend tijdens kantoortijden. Weekenden gesloten!

13 juni t/m 20 juli 2015:

Het Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren

Tentoonstelling Inslag

Deelnemende kunstenaars:

Gerard Beentjes, 
Udo Brähler, 
Eddy Geerlings, 
Claudia Gianotten, 
Desiré Haverkamp, 
Elganan Jelsma, 
Eva Kasbergen, 
Marianne Kemp, 
Floor Max, 
Carola Mokveld, 
Guido Orsetti, 
Heidy Orsetti-Masman, 
Rob Schultheiss, 
Greetje Sieders, 
Inger Vonkeman, 
Wilma van Weijen, 
Sacha Wendt, 
Hanke Wiegand.

HILVERSUMSE KUNSTENAARS
IN HET DRESSELHUYSPAVILJOEN
23 APRIL - 2 MEI 2015
LANDGOED ZONNESTRAAL - LOOSDRECHTSE BOS 19 - 1213 RH HILVERSUM
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Inslag op Zonnestraal
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Het Noordbrabants Museum laat een serie hoogtepunten 
uit de gerenommeerde kunstcollectie Würth zien. Met 
ruim zestig werken van wereldberoemde kunstenaars 
vormt de tentoonstelling een mooi beeld van de ontwik-
kelingen in de (vroeg)moderne en hedendaagse kunst. 
Wij bezochten deze expositie op een ochtend in maart, 
voor wij naar een workshop encaustiek gingen voor kun-
stenaars van het AKKV. Door de enorme diversiteit werden 
wij bijzonder geinspireerd.

Het Noord Brabants Museum
Verwersstraat 41, 5211 HT 
‘s-Hertogenbosch

Nog t/m 17 mei 2015

Hockney, Picasso, Tinguely

Werken van Hockney, Tinguely, Picasso, maar ook van 
Warhol, Niki de Saint Phalle, Roy Lichtenstein en vele, vele 
anderen. 
Vier monumentale schilderijen van David Hockney kregen 
binnen de tentoonstelling hun eigen zaal. Ze reflecteren 
Hockneys beleving van de 'oneindige variatie van de 
natuur'. Volgens het museum laten de prachtige werken 
door hun losse verftoets en kleurgebruik zien hoezeer 
de kunstenaar geïnspireerd is door Vincent van Gogh. 
"Van Gogh zorgt ervoor dat je de wereld om je heen iets 
intenser ziet", aldus Hockney. En zo heeft ook dit museum 
de link naar Van Gogh gemaakt, die in juli125 jaar geleden 
is overleden.

Tegen het Noord Brabants Museum zit ook het Stedelijk 
Museum Den Bosch. Zij hebben op dit moment de ten-
toonstellingen:
How we work (New Dutch Design)
Global Identity (sieraden)
Raakvlakken (collectie keramiek en sieraden)

5

Leo Gestel in Singer

Singer Museum te Laren

www.singerlaren.nl
Nog t/m  7 juni 2015

persbericht Singer Laren
foto’s: Elganan jelsma

Leo Gestel. De mooiste modernist

Het Singer Laren toont werken uit het veelzijdige oeuvre van Leo 

Gestel (1881-1941). Leo Gestel behoorde samen met Piet Mondriaan en 

Jan Sluijters tot de belangrijkste vernieuwers van de Nederlandse schil-

derkunst.  De felgekleurde landschappen en provocerende naakten 

die zij rond 1910 schilderden waren ongekend en zorgden voor grote 

opschudding in de Amsterdamse kunstwereld. Van de drie kan Gestel 

met recht de mooiste modernist genoemd worden. Zijn leven lang 

bleef Gestel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de kunst. 

Hij liet zich inspireren door de nieuwste modernistische stromingen uit 

Parijs: pointillisme, fauvisme, kubisme en futurisme. Hij deed regelma-

tig inspiratie op in het buitenland. Parijs, Mallorca, Duitsland, Italië en 

Vlaanderen wisselde hij af met Amsterdam, Laren, Bergen, de Beemster 

en tenslotte Blaricum.

In Amsterdam leidde Leo Gestel een bohemien kunstenaarsbestaan. 

In oktober 1904 betrok hij een atelier op de ‘Jan Steenzolder’, in een 

pand in de Tweede Jan Steenstraat waar ook Nescio destijds inspiratie 

opdeed voor de inmiddels klassieke verhalen De Uitvreter en Titaan-

tjes. Gestel raakte bevriend met jonge geestverwanten als Jan Sluijters, 

Piet van der Hem en John Rädecker. In deze periode schilderde hij zijn 

meest uitbundige werken. Zijn landschappen en naakten behoren 

tot de meest stralende in hun genre. Later maakte Gestel portretten 

en bloemstillevens in kubistische en futuristische stijl. De kubistische 

landschappen uit Mallorca worden als zijn beste werken beschouwd. 

Na een verwoestende atelierbrand in Bergen in 1929 verhuisde hij naar 

Blaricum, waar hij talloze mensen en winterse landschappen op papier 

zette, vrijwel uitsluitend in krijt, gouache en tempera.

Leo Gestel was bijzonder inspirerend. 
Wij zijn daarna meteen naar het 
atelier gegaan. De afgelopen weken 
hebben wij veel geschilderd. Vandaar 
dat wij in de tekst het persbericht heb-
ben overgenomen!
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Arnulf Rainer
Cobra Museum
Amstelveen

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, 

3
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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.

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 

emotie van het werk wordt aangetast. De enkele 
millimeters dikke baklijsten zijn dan ook heel 
wat anders dan de afgrijselijke echt-massief-
brabants-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 

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.

4

Persoonlijk denk ik wel dat de heer Rainer bij zijn over-
schilderingen 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 bijzon-

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 

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

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 2015 is de expositie Ode aan Vincent van 

Gogh te zien in het Spant! te Bussum. Een zeer diverse tentoon-

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. 

Desiré Haverkamp maakt tekeningen op locatie die dui-

delijk van deze tijd zijn, maar tegelijk ook tijdloos. 

Elganan Jelsma bestudeerde de werken van Van Gogh en 

schilderde die in zwart/wit op karton, gecombineerd met 

getekende portretten van Vincent. 

Tentoonstelling ‘Ode 
aan Vincent van Gogh’
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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.
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Narouz Moltzer verbleef een maand ‘artist in residence’ in 

Zundert en raakte doordrenkt van het Vincent Van Gogh-

virus. Narouz schilderde en tekende vele Vincent portret-

ten 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 

Gogh.

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 

Gogh voor deze kunstenaars was! 
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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 

een tentoonstelling samengesteld. Waar staat Nederland om be-

kend? Natuurlijk de klompen, molens en tulpen, maar ook ons 

Koningshuis en het bijzondere landschap. Wat zijn de typisch 

Nederlandse verschijnselen die het alledaagse leven in onze 

samenleving vormgeven? 

Om hierbij beeldend aan te sluiten heeft tentoonstellingmaker 

Elganan Jelsma kunstwerken uitgezocht van diverse kunste-

naars 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 

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 inrich-

ten met werken die innovatief de hedendaagse tijd weergeven.

En wie weet zijn dat over 50 jaar de ‘nieuwe’ symbolen.

Journalist Joost van Velzen schreef een mooi stuk over de ten-

toonstelling en het onderzoek in de Trouw van 4 augustus.

De tentoonstelling Nederlandsheid is 
te zien van 18 juni t/m 23 september 
2015. 
Geopend tijdens kantoortijden: 9.30-
16.30 uur (van tevoren bellen!). In het 
weekend gesloten!
Het Meertens Instituut, Joan Muys-
kenweg 25, 1096 CJ Amsterdam, 
tel: 020 462 85 00

NEDERLANDSHEID

DINSDAG 4 AUGUSTUS 2015 TrouwdeVerdieping cultuur&media8

A ls Nederlanders een mooi
stuk natuur in eigen land
zien, roepen ze al snel: prach-
tig, die duinen. Net het bui-
tenland! Maar komen we te-
rug 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’ noe-
men. Een gevoel waarbij de ingezetenen van
dit land als het ware collectief opveren en den-
ken: ja, dit is nu typisch Nederlands.
Kunstbemiddelaar Elganan Jelsma wist dat

het Meertens Instituut bezig is met ‘Neder-
landsheid’. Ze was benieuwd wat de kunste-
naars die zij kent van het onderwerp zouden
maken. Jelsma noemt zich expositiemaker en
heeft onder meer door haar oude baan als di-
recteur van het Huizer Museum een behoorlijk
netwerk van kunstenaars opgebouwd. “Kunste-
naars 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 pro-
grammeert makkelijker.” Met haar Hilversum-
se projectbureau brengt ze wel vaker kunste-
naars bij elkaar die rondom een bepaald onder-
werp 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 proviso-
risch wellicht – af en toe komt er een mede-
werker 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 heb-
ben veranderd, of dat incidenteel doen.
Jelsma vindt de combinatie van een onder-

zoeksinstituut met kunst ergens wel voor de
hand liggen: “In wezen zijn kunstenaars ook
onderzoekers.”

LachendeMáxima
Toch komt dát niet zo in de expositie tot uit-
drukking. Er hangt een schilderij van een la-
chende Máxima, we zien Delfts blauwe tegels,
er pronkt een mooi zeegezicht, in de vitrine
staat een kunstwerk van schelpen en mosse-
len, we ontdekken elementen van Volendamse
klederdracht, de contouren van de Zuiderzee,
een jute oer-Hollandse postzak, de onvermijde-
lijke koeien in de wei zijn op doek geschilderd
en de gang vol kunst eindigt met een van gere-
cycled hout gemaakt portret van prinses Be-
atrix.
Kunstenaar Rob Schultheiss, zelf aanwezig bij

de expositie, wijkt in wezen nog het meest af
met zijn ‘Legende van Jan Haring’, een schilde-
rij uit 2008. Zijn doek is een vette knipoog naar

de oude landkaarten die vroeger op school wer-
den gebruikt bij de lessen geschiedenis. Schult-
heiss: “Mijn persoonlijke beeld van Neder-
landsheid 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 geselec-
teerd 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, etno-
loog bij het Meertens Instituut. Zij deed onder-
zoek naar ‘Nederlandsheid’ en wat blijkt:
“Sinds ongeveer een decennium eigenen wij
ons symbolen als molens en tulpen weer hele-
maal toe. Ze staan allang niet meer voor oubol-
ligheid of innovatieve armoede. Integendeel,
we omarmen ze en proberen ze commercieel
te benutten.” Die omslag hebben Nederlanders
volgens Elpers gemaakt na de politieke moor-
den op Pim Fortuyn en Theo van Gogh en na
het verschijnen van Paul Scheffers essay ‘Het
multiculturele drama’ (2000). Sinds het mo-
ment dus, dat velen de multiculturele samen-
leving als mislukt zijn gaan beschouwen.
Elpers denkt dat tulpen, kaas en molens niet

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 opeensta-
peling van Zaanse huisjes bestaat. De emotio-
nele lading die we tegenwoordig bij ‘Neder-
landsheid‘ hebben is vergelijkbaar met het Ne-
derland van rond 1900 en van na de Tweede
Wereldoorlog, toen iedereen zich afvroeg: Hoe
moet Nederland eruitzien?”
En Nederlandsheid? Hoe moet dat er dan uit-

zien?
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 onaf-
hankelijk. “Wat blijkt is dat het ook weer niet
helemaal onveranderlijk is. Bij de Hema verko-
pen 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 symbo-
liek 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 Neder-

landsheid op zichzelf óók weer typisch Neder-
lands is. Dat blijkt niet het geval. “Je komt het
fenomeen tegenwoordig in veel landen van Eu-
ropa 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

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?
tekst Joost van Velzen

‘Jekunthetniet
forceren, jekunt
nieuwesymboliek
niet vanbovenaf
sturen’

Volendam 1 van Elganan Jelsma, onderdeel van de expositie.

Onvermijdelijke koeien
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Op een woensdag reden wij naar Zwolle, naar Museum De 

Fundatie. In de hoop geïnspireerd te raken door Turner! 

De Fundatie is een prachtig museum, midden in het cen-

trum van Zwolle. Nog niet zo lang geleden is er een nieuwe 

uitbouw op het dak gebouwd, wat een schitterend uitzicht 

geeft en ruimte biedt aan een groot deel van de vaste 

collectie. De goud-glimmende duif van Marthe Röling 

begroette ons vanaf het dak. We gingen voor Turner, maar 

wat was Jan Kremer inspirerend! En de rest van de vaste 

collectie. Prachtig!

2 3

Gevaar & Schoonheid
Turner en de traditie van het sublieme
5 september 2015 t/m 3 januari 2016
www.museumdefundatie.nl

Het werk van Joseph Mallord William Turner (1775-1851) is in 

deze tentoonstelling gecombineerd met andere kunstenaars. Zo 

wordt Turners werk in een duidelijk kunsthistorisch perspectief 

geplaatst. De werken zijn verdeeld naar de vier elementen, die 

Turner met zijn werk expliciet bestudeerde, soms afzonderlijk en 

soms in hun interacties. De kunstwerken rond de elementen wa-

ter en vuur zijn te zien in Museum de Fundatie, die rond aarde 

en lucht in Rijksmuseum Twenthe. Daarmee staat in Zwolle het 

zeegezicht centraal, terwijl in Enschede de nadruk ligt op het 

landschap. 

Echt rustig konden we niet kijken, want je kon over de hoofden 

lopen. Wat een bezoek op een doordeweekse dag.

Maar er waren interessante associaties gemaakt!

Turner in Zwolle16
2 163

Nov ’15 - De Fundatie Nov ’15 - Turner in Zwolle



4

Nick & Simon
'OPEN'
18 september 2015 
t/m 3 januari 2016

Ook in De Fundatie was de tentoonstelling ‘OPEN’. 

Acht Nederlandse kunstenaars lieten zich inspireren door een 

lied van Nick & Simon. 

David Bade/Tirzo Martha/IBB, Ard Doko, Lidy Jacobs, Joseph 

Klibansky, Danielle Kwaaitaal, Ans Markus, Ruud de Wild en Niels 

Smits van Burgst.

De installatie van David Bade en Tirzo Martha was een ‘work in 

process’. Samen met IBB studenten en leerlingen van de Zwolse 

MBO opleiding CIBAP storten Bade en Martha zich gedurende 

de tentoonstellingsperiode op een work in progress dat rea-

geert op de universele onderwerpen van Nick en Simon.

5

Op zaterdagochtend ging ik met mijn kopje koffie voor de tv zitten 

voor een aflevering van AVRO’s Close Up. Een lekker ontspannen begin 

van het weekend. Deze keer was er een herhaling van de uitzending 

over Kehinde Wiley (Los Angelos, 1977), een zwarte Amerikaan die 

‘gewone’ zwarte mannen en vrouwen schildert en ze plaatst in een 

ongewone situatie. Hij is geïnspireerd door de grote Europese mees-

terwerken uit de Gouden Eeuw. Blijkbaar heeft hij zijn plaats in de 

kunstgeschiedenis al goed bereikt, want hij kreeg speciale rondleidin-

gen door musea buiten de bezoektijden om. Daarnaast wilde hij zijn 

‘modellen’ graag kleden in moderne ontwerpen die ook op die schilde-

rijen waren geïnspireerd. Hij vroeg een jonge ontwerper van Givenchy 

om speciale kostuums te ontwerpen voor zijn schilderijen.

De maten van zijn modellen werden gemeten en de speciaal ontwor-

pen jurken en pruiken kwamen binnen. De modellen werden voor één 

dag verwend, kregen prachtige kleren aan en werden als godinnen 

behandeld en gefotografeerd. Daarna werden de foto’s nog bewerkt op 

de computer en werd er een bloemenbehangetje achter gezet. 

Vervolgens werden ze in een atelier in China super realistisch ge-

schilderd op een enorm formaat doeken. Kehinde zelf schilderde 

voornamelijk de portretten. Bij de opening van de expositie waren de 

modellen aanwezig en keken hun ogen uit. Wat stonden ze er mooi op! 

Maar ook van de prijs, 250.000,-, waren ze onder de indruk. Eigenlijk 

wilden ze dat niet weten, wat dat stond totaal buiten hun realiteit. De 

vraag naar zijn werk is enorm groot. Zijn schilderijen zijn bij de opening 

van een tentoonstelling al uitverkocht.

En dan ga je als ‘collega’ kunstenaar toch ook denken … “Hoe komt 

dat nou. Waarom is er zo’n vraag naar zijn werk? Wat maakt Wiley zo 

bijzonder?”

‘Zwarte’ kunst
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Diezelfde zaterdagmiddag was er een lezing in Museum Hilver-

sum. Als ik in de gelegenheid ben ga ik zoveel mogelijk naar dit 

soort activiteiten toe. Denkbeelden uitwisselen over kunst, je la-

ten inspireren en kritisch naar je eigen en het werk van anderen 

kijken. Deze keer was Iris Kensmil  (Amsterdam, 1971) uitge-

nodigd. Een zwarte Europese kunstenaar. Natuurlijk een rare 

benaming voor een collega-kunstenaar. Ik zou het ook vreemd 

vinden als ze mij een blanke Europese kunstenaar noemden, 

maar blijkbaar is het in dit verhaal nodig. Voordat ik iets over 

Kensmil vertel, wil ik toch even opmerken dat het mij verbaast 

dat er slechts 6 aanhoorders waren. Nu is de PR misschien niet 

goed uitgevoerd, maar ditzelfde probleem constateer ik ook bij 

bijvoorbeeld het Centraal Museum bij de Sit-ins. Nu wonen er 

zoveel ‘kunstenaars’ in deze regio. Waarom zijn die niet geïnte-

resseerd in het verhaal van de ‘ander’. Iedereen is blijkbaar erg 

met zichzelf bezig. Jammer, want dit soort initiatieven moet je 

wel ondersteunen als je wilt dat er iets gebeurt op het kunstge-

bied. We moeten met elkaar in dialoog blijven. En de verhalen 

rechtstreeks horen van de kunstenaars blijft het meest interes-

sant.

Aan de hand van afbeeldin-

gen van haar werk ver-

telde Iris Kensmil over haar 

ontwikkeling en diverse 

projecten. Zij studeerde aan 

de Minerva in Groningen en 

noemt zichzelf schilder pur 

sang. Als zwarte Europeaan 

zoekt zij naar haar eigen 

identiteit, door andere 

zwarte Europeanen te portretteren. Zij wil hen een plaats in de 

kunsthistorie bezorgen. http://web.avrotros.nl/closeup/Gemist/

Iri
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Zij laat zich inspireren door mensen die interessante boeken schrijven 

of boeiende muziek maken , zoals de rapper Akwasi. 

In haar uitingsvorm is zij nog erg zoekende. Van dik geschilderde 

portretten tot meer aquarel-achtig werk en zeefdrukken. De werk-

periodes, de Artist in Residence’s in Moengo (Suriname) en New York 

(USA) hebben invloed gehad op haar werkwijze. Haar werk is al in vele 

musea getoond, iets wat niet iedere Europese kunstenaar kan zeggen.  

Wat maakt Iris Kensmil nou bijzonder? Is het haar ‘zwart’ zijn? Ik denk 

dat het komt omdat zij een ‘verhaal’ heeft. Een oorspronkelijk verhaal 

dat dicht bij haarzelf ligt. Het feit dat zij de zwarte Europeaan een plek 

wil geven en dat zij dat blijkbaar tot haar doel heeft gemaakt. Toch wil 

zij geen politieke kunst maken. Zij verzamelt veel foto’s en maakt zelf 

ook foto’s en probeert zo haar totaal verhaal vorm te geven. En in haar 

geval is dat die van de zwarte Europeaan, omdat zij dat zelf ook is. Na 

afloop van de lezing brak er nog even een heftige discussie los, omdat 

iemand boos was dat Kensmil alleen kans kreeg bij de musea omdat 

zij haar werk binnen dit verhaal plaatst en niet als zwart autonoom 

kunstenaar.  Een discussie waar Kensmil zich overigens niet in mengt. 

Toch heeft dat denk ik niets te maken met haar gelaatskleur, maar met 

het feit dat bijna geen enkele kunstenaar zomaar een solo krijgt in 

een museum. Misschien denken de hedendaagse kunstenaars dat het 

genoeg is om goed werk te maken en dat zij dan wel ‘gezien’ worden. 

Maar ik denk dat het voor iedere kunstenaar van belang is om een 

goed verhaal te hebben.   Dat er een noodzaak is om je als kunstenaar 

te uiten. Wat dat verhaal dan ook moge zijn. Dat dan uiteraard je werk 

ook goed moet zijn lijkt me duidelijk.

Na afloop heb ik ook nog even haar catalogus gekocht: ‘Negroes [are 

oké]’ uit 2008 en deze natuurlijk laten signeren! Nu kon het!

Het was weer een mooie zaterdag vol inspiratie! Bedankt kunstenaars!

Elganan Jelsma

Viviane Sassen in Museum HIlversum

Zoals hun website vermeldt:

“Voor het eerst zijn de fotoseries ’Etan & Me’ en ’Pikin Slee’ van 

de internationaal toonaangevende fotograaf Viviane Sassen in 

zijn geheel in Nederland te zien. Pikin Slee gaat over schoon-

heid en verwondering, over goed kijken naar alledaagse dingen. 

Etan & Me onderzoekt de vraag hoe goed je jezelf of je geliefde 

werkelijk kent. Een verhaal over liefde en verlies.”

Ja wat kan ik daar nog aan toevoegen .....

Van 1 t/m 29 november 2015: exposi-
tie in ClubSolo in Breda.
www.iriskensmil.nl

3 oktober t/m 13 december
Museum Hilversum
www.museumhilversum.nl

Met elke zaterdag een programma:
21 november 2015: Patricia Steur
28 november 2015: Merel Brem

7

Op zondag 6 september reden we naar Ruigoord om de opening bij te 

wonen van Aat Veldhoen en Narouz Moltzer. De tentoonstelling werd 

door de vrouw van Aat, Hedy d’Ancona, geopend. Een uitgebreide ten-

toonstelling met schilderijen van Aat Veldhoen en beelden van Narouz. 

Narouz kennen we vooral van zijn schilderijen. Zijn atelier is naast die 

van ons in Hilversum en zodoende zien we elke dag wel weer nieuw 

werk. Hij deed ook mee aan onze Ode aan Van Gogh tentoonstelling 

afgelopen zomer.  Maar zijn beelden kenden we eigenlijk nog niet, om-

dat hij zich de laatste 5 jaar  met name op het schilderen concentreert. 

Een bijzondere verrassing. Ook de schilderijen van Veldhoen waren 

intrigerend. Een mooi overzicht met ook veel ouder werk. Heel actueel 

is nu weer zijn zesluik met bootvluchtelingen. Daarnaast ook kritische 

portretten van Rudi Fuchs en Willem Alexander. 

Aat Veldhoen & Narouz Moltzer
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Narouz Moltzer

Hij maakte voor deze expositie 
o.a. een beeld van Aat Veldhoen.

8

9

Al met al was het een feest om op Ruigoord rond te lopen. Zo 

zijn we ook het atelier van Hennie Van der Vegt (1953) nog even 

binnen gegaan en hebben zijn expositie in het kerkje bekenen. 

Weer een mooie dag met mooie mensen en inspirerende kunst..

http://ruigoord.nl/

www.narouz.nl/

www.aatveldhoen.nl

http://vandervegt-schilderijen.nl/
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De tentoonstelling ARTTREAT: kunst rond religieuze en alterna-

tieve geneeswijzen is nog tot 1 september 2016 te zien in het 

Meertens Instituut te Amsterdam.

 

18 kunstenaars uit het hele land en werkend in diverse disci-

plines hebben zich door het thema religieuze en alternatieve 

geneeswijzen laten inspireren. Deze tentoonstelling sluit aan 

op het project Religious and Alternative Healing in the Modern 

World, een onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd aan 

het Meertens Instituut en de Universiteit van Amsterdam.  

Religieuze en alternatieve geneeswijzen

Het onderzoeksproject Religious and Alternative Healing in the 

Modern World bestudeert geneeswijzen en therapieën die min 

of meer buiten de medische wereld om, de laatste decennia 

steeds breder hun intrede in de maatschappij doen. Ze worden 

ook wel met termen als ‘alternatieve’ en ‘complementaire’ ge-

neeswijzen aangeduid. Niet alleen het aantal onconventionele 

therapieën en praktijken, maar juist ook het grote aantal deelne-

mers, breed in de samenleving, maakt het tot een relevant maat-

schappelijk verschijnsel. Het palet is breed: van acupuncturisten 

en magnetiseurs tot aan chakra- en energetische therapieën en 

gezondheidsblogging toe. Zijn deze praktijken een expressie 

van goedgelovigheid en onwetendheid of tonen ze juist een ei-

genzinnige, geïndividualiseerde rationeel-moderne mens? Hoe 

verhoudt dit fenomeen zich verder tot ontkerkelijking en een 

ogenschijnlijk gebrek aan vertrouwen in wetenschap? Vragen 

die niet alleen de betrokken cultuurwetenschappers zich stellen, 

maar evenzeer deze kunstenaars.

Tentoonstelling ARTTREAT

Conferentie 

De onderzoekers, werkzaam binnen het veld van religieuze, spi-

rituele en alternatieve geneeswijzen en afkomstig vanuit de hele 

wereld, komen van 22 tot en met 24 september 2016 samen in 

Amsterdam. Dan vindt er in samenwerking met de Universiteit 

van Amsterdam en het Religious and Alternative Healing Re-

search Platform (www.rahrp.org) een internationale conferentie 

plaats en een publieksdebat. Enkele werken uit de tentoonstel-

ling zijn tijdens de conferentie te bezichtigen bij de Universiteit 

van Amsterdam, afdeling Bijzondere Collecties (naast het Allard 

Pierson Museum, vrij toegankelijk).  Op 21 september is er een 

open publieksdebat!

Openingstijden

Tentoonstelling ARTTREAT, kunst rond religieuze en alternatieve 

geneeswijzen, 7 juli  t/m 31 augustus 2016

Open ma-vrij van 9.00 uur tot 16.30 uur. 

Alleen te bezoeken op afspraak via info@meertens.knaw.nl of 

door te bellen naar 020 462 85 00

Bezoekadres: Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam

Zie ook www.rahrp.org

Deelnemende kunstenaars
Marcel Bastiaans, Irma Frijlink, Desiré 
Haverkamp, Elganan Jelsma, Eva 
Kasbergen, Romanina Mandri-
cardo, Carola Mokveld, Sunny Neeter, 
Guido Orsetti, Xandra Richters, Rob 
Schultheiss, Ine van Son, Helga Troll, 
Inger Vonkeman, Wilma van Weijen, 
Sacha Wendt, Elize van der Werff, 
Corry Zwart.
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We hebben met PubArt inmiddels 4 tentoonstellingen in het 

Meertens Instituut gerealiseerd. Het begon met de Bescherm-

heiligen, toen Inslag (de keukendoeken) en Nederlandsheid. Zo 

sluiten we aan bij onderzoeken die hier lopen. En dan nu ART-

TREAT rond het onderzoek religieuze en alternatieve geneeswij-

zen. 

Bij de expositie hebben we een A6 catalogus gemaakt met 

daarin bij elke kunstenaar een afbeelding en toelichting in 

Nederlands en Engels. 

De tentoonstelling ARTTREAT, bevat 

werk van 18 kunstenaars die werken in 

diverse disciplines. Zij hebben zich laten 

inspireren door het thema religieuze en 

alternatieve geneeswijzen.

Kunstenaars zijn net als wetenschap-

pers ook onderzoekers. Zij duiken in 

een onderwerp, zoeken naar nieuwe 

verbanden en komen tot verrassende 

uitwerkingen.

Eigenlijk zijn er 4 onderdelen in de alternatieve geneeswijzen 

door de kunstenaars onderzocht: de religieuze, de natuur, de 

zelfhelende kracht van de mens en de muziek.

De religieuze kant van de geneeswijzen:

Helga Troll heeft de Barmhartige Samaritaan verbeeldt, die hulp 

biedt aan iemand die het nodig heeft en daarbij kracht zoekt 

bij God. Zij haalt een bijbeltekst aan: “ want ik ben de Heere, uw 

heelmeester!”.  Van Guido Orsetti zien we de pelgrim. De perigri-

nus of de pelgrim betekent ‘vreemdeling’. Een pelgrimage houdt 

in: eerst onthechten, op reis gaan vaak naar een Heilge plek, 

en dan een zoektocht naar het ‘thuiskomen’. Ine van Son toont 

in haar beeldverhaal, de pelgrimage naar de Bron, over Sheela, 

Brighid en Moeder Aarde. Ikzelf (Elganan Jelsma) ben geinteres-

seerd in Anna, de moeder van Maria, die haar dochter leerde 

lezen. Zij is de beschermheilge voor o.a. grootouders, moeders, 

kinderlozen, naaisters, armoede, maar ook voor zeelieden. Dat 

ontdekte ik in dit onderzoek. Ik las dat zeelieden vaak met rood 

ondergoed werden aangetroffen. Op zich vreemd, want rood 

was een dure kleur en niet echt een kleur voor stoere mannen. 

Het was rood geverfd in meekrap. Het bleek dat zij rood molton 

ondergoed droegen omdat dat zou helpen tegen reuma. Ik heb 

molton en wol geverfd in meekrap en daarmee Anna bekleed.

4

Zelfhelend:

Het luisteren naar je eigen lichaam 

komt duidelijk naar voren in de 

abstracte kunstwerken en teksten 

van Inger Vonkeman. Eva Kasbergen 

probeert de rust te vinden om 1000 

kraanvogels te vouwen. Dat bewe-

ging belangrijk is vertelt kunstenaar 

Xandra Richters, die ook de foto maakte die wij als beeldmerk 

voor de tentoonstelling hebben gebruikt. Marcel Bastiaans 

gelooft ook sterk in het zelfhelende vermogen van de mens.  

Hij heeft Mind, Body en Soul geschilderd. Desire 

Haverkamp toont in ‘Feest’, dat je geestelijke toestand 

doorwerkt op je lichamenlijke. Het trainen, oefenen 

van de geest komt naar voren in het werk van Carola 

Mokveld. Haar ouders hebben beide de ziekte van 

Alzheimer en zij probeert hun verhalen te vangen in 

beelden en daarmee herinneringen vast te houden 

en het leven dragelijk te maken.

De natuur:

De natuur als heelmeester zien we terug in de foto’s 

van Romanina Mandricardo. Irma Frijlink heeft de 

Berenklauw uitgebeeldt, een plant waar iedereen een 

hekel aan heeft, maar die ook geneeskrachtige moge-

lijkheden biedt. In de Chineze apotheek van Elize van 

der Werff zien we veel zakjes met kruiden. De helende 

kracht van bomen zien we in schilderijen van mijzelf 

en het Berkenbosje van Wilma van Weijen. Sunny 

Neeter benadrukt de energie en de schoonheid van 

de natuur in kleurrijke golvende bewegingen. Corry 

Zwart werkt letterlijk met de natuur. Zij maakt van 

geneeskrachtige planten prachtige sieraden.

Wij hebben allemaal 

behoefte aan zachtheid, 

aan troost. Dat werkt 

voor iedereen helend. 

Een kom soep en een 

zacht luisterend oor 

zien we bij Sacha 

Wendt en Wilma van 

Weijen heeft een prachtige vilten Troostlap 

gemaakt.

En dan tot slot nog even het advies van 

de heilige Brighid: ‘Het leven zonder de 

vonk van inspiratie is saai!’ Ze raadt je 

aan je leven te voeden met inspiratie 

waardoor je scherpzinnigheid, je helder-

heid en je energie toenemen…

De muziek:

De helende kracht van muziek is door 

Rob Schultheiss verwerkt in een object 

met klankschalen en een zingende zaag. En bij de opening op 

7 juli zong hij zijn eigen liedjes Paracetamol en Sint Geertens 

Minne.    Elganan Jelsma
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De aanwezigen waaronder Joep 
van Lieshout (in bruin pak) en Rudi 
Fuchs (zittend naast Van Lieshout) 
luisteren naar directeur Hendrik 
Driessen van Museum De Pont. 

En ook Dewi van Zandbergen 
staat (veiligjes vlakbij z’n 
kunstwerk) te luisteren naar het 
betoog.

Bij de opening van de tentoonstelling ‘Slave City’ van Atelier van 
Lieshout, heette Hendrik Driessen de aanwezigen welkom in het 
geheel vernieuwde museum-cafe. Hij legde uit dat een museum-
cafe een belangrijk onderdeel van het museum is. Zeker als 
je eerst een toegangskaartje voor het museum moet hebben 
voordat je er in mag. Want dan komen er in het museum-cafe 
alleen maar echt in kunst geïnteresseerde mensen die zittend in 
het museum-cafe van gedachten kunnen wisselen bij een kopje 
koffie uit de bar van het museum-cafe. Terwijl ze bijvoorbeeld 
zitten op de banken rond de open haard van het museum-cafe, 
die nog moeten komen. Of zittend op de lange banken van 
het museum-cafe die nu nog op strafbankjes lijken ... want er is 
even iets mis gegaan met het maken van de bankjes ... maar dat 
heeft de architect van het museum-cafe gesignaleerd ... en dus 
wordt het museum-cafe binnenkort voorzien een echte lekkere 
museum-cafe banken. En dan kun je ook nog naar de museum-
cafe tuin waar op het museum-cafe terras ook van alles ... zoals 
Joep van Lieshout (staande in bruin pak, naast meneer Driessen) 
vast ook wel weet.  In Brabant hebben ze verstand van cafe’s en 
zeker van museum-cafe’s. Dus niet alleen van kunst. Want wist je 
wel dat alle goede hedendaagse kunstenaars uit Brabant komen? 
Of er gestudeert hebben? Iets dat zeker besproken kan worden 
in het museum-cafe. Met dank aan de familie De Pont die het 
museum-cafe mogelijk maakte, en de rest van het museum.

De meeste tentoongestelde werken van Atelier 
van Lieshout, de naam waaronder Joep van 

Lieshout sinds 1995 opereert en die aangeeft dat 
de producten niet alleen van zijn hand zijn maar 

een gezamenlijk resultaat van de inspanningen van 
een 15-tal medewerkers, zijn meestal van kunststof 

en hebben een beetje machinale, industriele 
uitstraling.

Daarom vonden Elganan en ik het leuk om in het achterste 
zaaltje van de tentoonstelling deze imposante ‘staf’ te 

vinden. Een houten, ruw gesneden object. Het sluit qua vorm 
weliswaar aan bij veel andere stukken in de tentoonstelling, maar 

door het materiaal en de afwerking lijkt deze recent gemaakte staf 
(gedateerd 2016) meer een etnografisch voorwerp dan een ‘Joep van 
Lieshout’.

De staf doet me denken aan de staf van een pelgrim, of een religieus 
leider of zo. In het binnenste van de kop is zo te zien een zittende 
figuur met een op schoot liggende, totaal verslapte figuur zichtbaar.
Is de liggende figuur dood of onmachtig? Zitten de personen 
opgesloten of juist veilig in een ruimte verscholen?

 

Staf van 
lieshout 

2

Voor mij ligt het boek Verspijkerd en verzaagd. Een boek dat is ver-

schenen bij de gelijknamige tentoonstelling in het Noord-brabants 

Museum van 18 februari t/m 5 juni 2017 en gaat over het herge-

bruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst.

De kunst van het recyclen is al gestart bij de Dadaïsten van 

de vorige eeuw, maar het opnieuw tot kunst verwerken van 

heiligenbeelden is eigenlijk pas vanaf de jaren ’60 in opkomst. 

Doordat in de jaren ’50 van de vorige eeuw de katholieke devo-

tie afneemt, verdwijnen steeds meer beelden naar de kringloop-

winkels of de afvalshoop. Het is met name kunstenaar Jacques 

Frencken (1929) die deze beelden verzameld en het taboe op de 

devotiebeelden doorbreekt. Hij bewerkt de beelden met spij-

kers, verzaagt en schildert ze. Ze krijgen een nieuwe religieuze 

kans in tijden van secularisatie. De oorspronkelijke betekenis 

van de beelden wordt onder de loep genomen en herijkt. Door 

nieuwe combinaties van vormen en beelden ontstaan andere 

associaties en nieuwe betekenissen.

Frencken is om zijn werk verketterd. 

Hij heeft veel beelden verzameld, maar 

wist in eerste instantie niet wat hij 

ermee moest doen. Hij heeft ze eerst 

getekend, “slechte tekeningen” die hij 

heeft weggegooid.  Daarna is hij as-

semblages gaan maken en heeft hij de 

beelden verwerkt tot nieuwe kunst-

werken. Frencken: “Het zou fantastisch 

zijn als de katholieken mijn werk weer 

als heiligenbeelden in de kerk zouden 

plaatsen. Als dat gepaard gaat met goede gesprekken … Ik heb 

gebroken met de religie, maar ik ben er wel mijn hele werkzame 

leven mee bezig gebleven.” 

Naast het interview met Frencken staat er ook een hoofdstuk 

in over de geschiedenis van het gipsen heiligenbeeld. 

Daarnaast nog gesprekken met bisschop Gerard de Korte 

(bisschop van bisdom ’s Hertogenbosch), Johan Goud 

(emeritus hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst 

aan de Universiteit van Utrecht) en Charles de Mooij (directeur 

Noordbrabants museum). Johan Goud benoemt onder andere 

het romantische beeld van de kunstnaar die met zijn kunst he-

lend wil werken en daarmee een Christus functie vervult. Maar 

dat er ook kunstenaars zijn die het lijden juist aanscherpen, 

zoals Frencken met zijn Spijkerpiëta (ca.1968). De protestantse 

Goud vindt de beelden niet choquerend. “Eeuwen van kritiek op 

het Christendom hebben ons zelfkritisch gemaakt en ons gevoel 

voor humor bevorderd”.

Al met al een mooi boek met ver-

schillende uitgangspunten en een 

uitgebreide beschrijving in een 

aparte overzichtsstaat, waarna de 

ruim 40 beelden prachtig groot 

zijn 

afgebeeld. Een boek dat 

ook los van de tentoonstelling 

een blijvend document is over 

de geschiedenis van de heili-

genbeelden in de hedendaagse 

kunst.

Verspijkerd en verzaagd

Uitgeverij: WBOOKS
Titel: Verspijkerd en verzaagd
Auteurs: Joost de Wal en 
Wout Herfkens
ISBN: 9789462581951
Prijs: 19,95

Jacques Frenken, Blauwe Madonna of 
Drotstemadonna, 1965

Links: Jacques Frenken, 
Heimwee naar Chartres, 1964

Jacques Frenken, 
Franciscus van Assisi, 1966
Links: 
Marijn Morée, Perseverance, 2000

door: Elganan Jelsma
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10 februari 2017 t/m 20 augustus 2017

Tentoonstelling Maria

“Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen her-

kennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar 

leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe 

doet ze dat? En wat zegt dat over ons?” Museum Catharjneconvent.

Een fotocollage van ons bezoek!

Maria

Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
www.catharijneconvent.nl

Maria Roosen, Roosenkrans,2008-2017

Fransje Killaars, Figure and crosses, 2008

Jan Fabre, L’ange déchu, 1998

4

Solotentoonstelling Kunst Stof van Greetje Majoor

“Het is mijn protest tegen al het zwerfvuil in de natuur.” 

Van 5 augustus 2017 – 21 januari 2018 is de tentoonstelling ‘Kunst 

Stof’ te zien in het Waterliniemuseum te Bunnik. Een solo-expositie 

van beeldend kunstenaar Greetje Majoor-Rijerse (Utrecht, 1944) uit 

Laren.  

Greetje Majoor toont in Kunst Stof haar bijzondere weefsels. Het 

monumentale werk van strandafval heeft een duidelijke bood-

schap, een protest tegen onze omgang met de natuur, het vele 

afval dat gedumpt wordt in het water. Ook haar andere werken 

passen goed binnen het museum, zoals ‘de geweldspiralen’ 

waarin krantenfoto’s van oorlogen en kleding van militairen zijn 

verwerkt.

Beeldend kunstenaar Greetje Majoor kiest onderwerpen die 

haar raken, thema’s uit de samenleving, haar leefwereld of nog 

groter de problematiek in de wereld. Thema’s als de enorme 

hoeveelheid plastic afval die dagelijks aanspoelt op de stranden, 

de oorlogen, het geweld,  zij verwerkt ze in monumentaal werk, 

uitgevoerd in het traditionele ambacht van het weven. Een 

enorme technische kennis geeft haar de vrijheid om de weef-

techniek om te vormen tot fascinerende kunstwerken. Daarbij 

verwerkt zij non-traditionele materialen  als stukken plastic, 

prikkeldraad, touw, vogelvleugels en netten om te komen tot de 

essentie van het onderwerp. Zij schuwt geen enkel materiaal of 

thema. Een bijzondere vrouw, een kunstenaar die haar visie op 

de wereld met de kijker wil delen. 

Er is een mooie catalogus bij de expositie verschenen, deze is 

voor 5 euro te koop in de museumwinkel.

Kunst Stof: van 5 augustus - verlengd t/m 21 januari 2018

Kunst Stof

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 
uur. Het museum is in de schoolva-
kanties ook geopend op maandag.
Op het fortterrein worden soms 
evenementen georganiseerd. Tijdens 
evenementen gelden andere ope-
ningstijden en toegangsprijzen. Check 
de website: 
www.waterliniemuseum.nl

Waterliniemuseum Fort bij Vechten, 
Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik 

Foto door: Ineke Vaasen-Janssen
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Fafofluf

Op eens zijn ze daar … de knuffel vriendjes met ‘iets’ bijzonders. 

Waar komen ze vandaan, wie zijn ze en waar gaan ze naar toe? 

Olivos, Koebeer en Hondraf, ieder met een eigen willetje, een eigen 

karakter. Sommige zijn lief, anderen knorrig of in zichzelf gekeerd. 

Iedere knuffel is uniek.

Fantastisch formidabele knuffels voor fantastisch formidabele 

kleine en grote mensen!

De Fafofluf knuffels en foto’s worden door Stichting PubArt ge-

maakt en verkocht ten behoeve van kinderen met bijvoorbeeld 

autisme of epilepsie, met andere woorden:  ‘hoofd’ zaken.

Bij Stichting PubArt presenteren kunstenaars regelmatig nieuwe 

initiatieven. Dit idee komt van Elganan Jelsma.

Elganan: “Ik ben verschillende knufels gaan 

combineren en eigenlijk vond ik deze ‘nieuwe’ 

knuffels veel interessanter dan de gewone. Ze 

keken me aan en ik zag dat er hele verhalen 

achter die oogjes verborgen zaten. En er 

kwamen steeds nieuwe knuffels op mijn pad. 

Meestal afgedankt en ergens achtergelaten. 

Toen ben ik doorgegaan en begreep ik dat 

deze knuffels mij ieder een eigen verhaal gin-

gen vertellen, allemaal beleven ze de wereld 

anders . Van ieder uniek exemplaar ging ik 

houden en ik denk dat meer mensen dat heb-

ben als ze de knuffels in de ogen kijken. Ik ben 

ze ook gaan fotograferen, om hun karakter 

nog meer naar boven te halen.”

De Fafoflufs zijn te volgen via een eigen Facebookpagina: 

www.facebook.com/fafofluf/

Op de website van Stichting PubArt zijn de gegevens te 

vinden. Een pagina met een pdf met serie II, waar je foto’s of 

fluffels uit kunt zoeken en bestellen. De foto’s zijn afgedrukt op 

13x18 cm en kosten 7,50. 

De FAFOFLUFS hebben verschillende prijzen. (15 – 35 euro) 

www.pubart.nl Voor vragen en info: info@pubart.nl
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Geeft Acht! 
Schone kunsten van militaire kleding

Het kunstproject GEEFT - ACHT! is een tentoonstelling voor kunste-

naars in diverse disciplines. Door eenzelfde uitgangspunt (thema, 

materiaal)  hopen wij de kracht van de individualiteit van de kun-

stenaar naar boven te halen.

Militaire kleding

In het project ‘GEEFT - ACHT! Schone kunsten van militaire kle-

ding’ staat gebruikte militaire kleding centraal. Aan kunstenaars 

is gevraagd om gebruikte militaire kleding te verwerken tot een 

kunstwerk of het te gebruiken als inspiratiebron.

Er is een enorme hoeveelheid militaire kleding die via Defensie 

naar een sorteerbedrijf  gaat. Deze kleding mag niet meer als zo-

danig in de openbare ruimte komen. De kleding is ook niet meer 

heel. Het wordt in het sorteerbedrijf verknipt en alle herkenbare 

onderdelen worden verwijderd. 

Duurzaamheid en de circulaire economie

Uitgangspunt van het kunstproject: kleding verwerken in het 

kunstwerk of in seriele producten. Dat is ook uitgangspunt 

van de circulaire economie: het opnieuw en hergebruiken van 

grondstoffen en producten en het beperken en/of verminderen 

van afval en schadelijke stoffen voor het milieu.

Daarnaast is het (her)gebruik van militaire kleding als verwer-

king in kunst gekozen vanwege de maatschappelijke trends 

rondom de circulaire economie. Om de kunsten en kunstenaars 

op een nieuwe manier te betrekken in deze nieuwe trend is er 

gekozen voor het thema hergebruik van militaire kleding. (Ook 

passend bij de locatie.)

Het thema van het project is natuurlijk ook gekozen mede door 

de actualiteit van het militaire uniform. Wij zien het militaire 

uniform vaak in media. In verslaglegging over conflictsituaties 

en oorlogsgebieden komt het militaire uniform zeer vaak voor. 

Het uniform wordt ook door militairen gedragen in het publieke 

domein in Nederland, zoals treinstations of bij grote evenemen-

ten.

De tentoonstelling, eind 2018, wordt o.a. gehouden in het 

Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Bunnik. 

Het Waterliniemuseum is een familiemuseum, met een breed 

publiek. 

www.waterliniemuseum.nl

Eind 
2018
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Op vrijdag 9 november 2018 werd de tentoonstelling ‘Geeft Acht! Scho-

ne kunst van militaire kleding’  geopend en is nog te zien t/m 31 maart 

2019 in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik. In deze ten-

toonstelling staat hergebruik van militaire kleding centraal. Het gebruik 

en de verwerking van uniformen is aan strikte regels gebonden, want 

een uniform mag niet als zodanig terugkeren in de maatschappij. In 

opdracht van het Waterliniemuseum, naar een initiatief van Stichting 

PubArt, zijn 27 hedendaagse beeldende kunstenaars uitgenodigd om 

kunstwerken te maken van en/of geïnspireerd op afgedankte militaire 

kleding, met als doel dit probleem in beeld te brengen en creatieve 

oplossingen aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in een prachtige 

tentoonstelling waarin een breed scala aan disciplines, technieken, 

onderwerpen en ideeën tot uiting zijn gekomen. Thema’s die aan bod 

komen zijn onder anderen militairen, oorlog en vrede, textielafval, 

duurzaamheid en circulaire economie.

Kunstenaars staan vaak aan de basis van innovatieve ontwikkelingen. 

Daarom is het interessant om hen bij maatschappelijke ontwikkelingen 

te betrekken en te ontdekken welke creatieve waarde zij kunnen toe-

voegen. Met het alsmaar toenemende textielafval is het interessant om 

te kijken naar de ideeën die kunstenaars zouden aandragen. Kunnen zij 

dit militaire textiel als grondstof gebruiken? Bewust omgaan met afval 

is daarbij niet het enige doel, maar ook om iets nieuws te creëren, iets 

vorm te geven en iets ‘moois’ te maken, misschien zelfs in oplage.

Textielafval kent vele bronnen, maar vaak wordt er alleen gerefereerd 

naar de mode-industrie. Bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten 

gaat de interesse uit naar het textielafval dat afkomstig is van Defensie; 

de militaire uniformen. 

Geeft Acht! 
Schone kunst van militaire kleding

Hoe gaat Defensie om met de problematiek van textielafval en wat 

zijn de mogelijkheden van het recyclen van militaire kleding? Lui-

tenant-kolonel Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding 

Rijksoverheid, bracht de initiatiefnemers in contact met sorteerbedrijf 

Biga Groep. Bij de Biga Groep werken mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, die afgedankte militaire uniformen sorteren en verknip-

pen, om uiteindelijk te verwerken tot nieuwe producten.

Het thema is gekozen vanwege de beeldvorming van het militaire 

uniform, dat steeds vaker in de media en het publieke domein ver-

schijnt. Zelfs de camouflageprint is weer in het modebeeld te zien. Het 

is interessant om te zien wat de invloed is van deze beeldvorming op 

zowel ons dagelijks bestaan als de daadwer-

kelijke betekenis van de militaire kleding. 

In combinatie met de problematiek rond 

het textielafval en de indrukwekkende 

omgeving waarin de kunstwerken getoond 

worden, de bomvrije kazerne van Fort bij 

Vechten, doet deze krachtige tentoonstel-

ling haar naam eer aan.

‘Geeft Acht! Schone kunst van mili-
taire kleding’ is te bezoeken t/m 31 
maart 2019.

De tentoonstelling is te bezoeken 
tijdens de openingstijden van het 
Waterliniemuseum; van dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

www.waterliniemuseum.nl.
Waterliniemuseum Fort bij Vechten, 
Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik

Filmpje van de opening staat op you-
tube:  https://youtu.be/ehoB7yt2JtE 

1

Tegelijkertijd zijn er in het museum twee couture jurken te zien van 

modeontwerper Mo Benchellal. Hij presenteerde zijn collectie, ge-

maakt van afgedankte militaire uniformen, tijdens de Dutch Sustaina-

ble Fashion Week afgelopen oktober in Amsterdam.

Deelnemende kunstenaars:  Peggy Eras, Irma Frijlink, Rina de Haas, 

Barbara Houwers,  Elganan Jelsma, Marjoleine van Kalken, Petra Knol 

Daudeij, Atty Kingma,  Bia Maas, Greetje Majoor, Romanina Mandri-

cardo, Ted Moelker, Carola Mokveld, Rivka van Neerbos, Sunny Neeter, 

Nelleke Ponsteen, Udo Prinsen, Els Rijerse, Afke Schenkelaars, Rob 

Schultheiss, Willem van Spronsen, Elaine Vis, Ank van der Wal, 

Elly Verkerk, Sacha Wendt, Elize van der Werff, Diklah Zohar.

2

17
8 179

Dec ’18 - Geeft Acht! - Schone kunst van militaire kleding



PubArt LapLab

Ondertussen gaat PubArt gewoon door met het ontwikkelen van 

duurzame producten en het inspireren van kunstenaars. Voor de 

tentoonstelling Geeft Acht! zijn voornamelijk individuele kunstwer-

ken gerealiseerd. Toch zijn we ook steeds op zoek naar grootschaliger 

oplossingen voor bijvoorbeeld de textielindustrie. En dan moet er toch 

meer seriematig worden gedacht.

We hebben contact gezocht met MVO Nederland en hebben een uitda-

ging geplaatst op de website circulair ondernemen.

Ook wordt er gezocht naar inspirerende voorbeelden en eventuele 

samenwerkingsverbanden. 

Zo is het bedrijf I-did (Utrecht 

en Den Haag) een inspire-

rend voorbeeld. Zij laten van 

afgedankte bedrijfskelding 

vilt maken en daarvan maken 

zij tassen en inmiddels 

zelfs schoenen! Zij werken 

met jonge ontwerpers en 

laten de tassen naaien door 

mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Bekijk hun 

website maar eens!

Ook in ons eigen netwerk zijn vormgevers aan de slag gegaan.

Zo zijn er inmiddels van de afgedankt militaire kleding flessentassen 

ontworpen en ook de anti-stressgranaat kan in oplage geproduceerd 

worden. Elganan Jelsma ontwerpt en creëert ook kleding. Zo worden 

er van broeken, jurken en rokken gemaakt.

https://www.circulairondernemen.
nl/uitdagingen/geeft-acht-schone-
kunst-van-militaire-kleding

www.i-did.nl

Jip en Janneke
Naast de militaire kleding zijn we ook regelmatig op 

jacht naar bijzondere stoffen in de kringloopwin-

kels. Zo kwamen wij prachtige gordijnen tegen van 

Jip en Janneke, ontworpen door Fiep Westerdorp. 

Wij wilden ze eigenlijk meteen verknippen om 

kussens te maken, maar hebben voor alle zekerheid 

toch contact gezocht met de stichting Fiep Wester-

dorp en het Textielmuseum. Beide hadden de stof 

nog niet in hun collectie zitten en wilden het graag 

bewaard zien! Uiteindelijk hebben wij een grote lap 

cadeau gedaan aan Giola Smid, voorzitter van de 

stichting Fiep Westerdorp. Dit werd een bijzondere 

ontmoeting op Kasteel Groeneveld, waarbij ook een 

goede vriendin van Fiep aanwezig was. Van de rest 

van de stof zijn alsnog kussen gemaakt. Een stukje 

geschiedenis leeft zo voort!

Gesigneerd in de druk, langs de rand:
‘Prentedoek’, verhaaltje Annie M.G.Schmidt,
prentje Fiep Westerdorp, ‘n Kompasstof
De Prentedoeken, naar de verhaaltjes van
Annie M.G. Schmidt en prentjes van Fiep Westerdorp, 
werden in 1959 gemaakt bij Dehnert & Jansen
(Deja Woningtextiel) in Rotterdam.

3www.pubart.nl Plastic afval
De afgelopen jaren zijn ook de Bannerbags ontwikkeld, de tassen van 

banners van bijvoorbeeld musea en kastelen. Voor tijdelijke tentoon-

stellingen maken zij gebruik van banners gemaakt van plastic ‘gaatjes’-

doek. Voor elk museum wordt een uniek ontwerp gemaakt waarbij zo-

veel mogelijk van dit plastic wordt gebruikt en er dus zo min mogelijk 

afval overblijft. Zo zijn er onder andere tassen voor het COBRAmuseum 

in Amstelveen gemaakt. Deze zijn ook te koop in hun museumwinkel 

en bij PubArt zelf. Voor Kasteel Groeneveld zijn ook tassen gemaakt, 

maar daarnaast ook zakken in verschillende maten voor bijvoorbeeld 

het plasticafval; dit zijn de ‘druppels’  geworden! ‘Het is misschien een 

druppel op de gloeiende plaat, maar elke druppel helpt om de emmer 

te laten overlopen ....” 

Er moet tenslotte iets aan het plasticafval worden gedaan!

https://www.facebook.com/
art.bannerbag

4
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Maar wat hij wil bereiken is: “Een onuitwisbare voetafdruk 

achterlaten in de nationale en internationale mode- en kunst-

wereld. Ik wil niet vergeten worden!”

En als je dat wilt bereiken, kun je niet achterover gaan zitten en 

niets doen. Dat betekent hard werken! En dat doet Bas dan ook 

elke dag! Van 10 tot 7 uur in zijn atelier in Amsterdam. 

Ontspannen is dan soms ook lastig voor Bas, want zijn werk 

is met zijn leven verweven. “De radar staat nooit uit. Maar ik 

vind het fijn om met vrienden over kunst te praten. Het is mijn 

passie. Soms is afsluiten voor indrukken moeilijk. Ik creëer mijn 

eigen zeepbel en daarin heb ik rust, weinig interactie met de 

buitenwereld.”

Iedere gast in de sit-in bij Edwin Jacobs 

maakt ook een keus uit de collectie van 

het Centraal Museum. Bas koos voor 

een japon van Fong Leng. 

De ‘Tuschinsky’ uit 1975.

Fong Leng is een grote inspiratie. Het 

werk spreekt tot de verbeelding. Hij 

heeft drie objecten uit haar collectie 

in zijn verzameling. “Het maakt me 

zielsgelukkig om het te hebben.” Hij 

heeft met haar een dubbel-inter-

view mogen doen in haar huis.

In de mode moet het gaan over 

expressie, vakmanschap en tech-

niek, niet over leeghoofdigheid.

Wij zagen in februari 2010 in 

Rotterdam al dat zijn poppen 

goed samengingen met de ontwerpen 

van Fong Leng, tijdens de tentoonstelling over Cargelli.

Een goede ervaring om Bas Kosters zo te leren kennen!

Aanleiding voor het herplaatsen van het artikel over de sit-in van Bas 

Kosters met Edwin Jacobs uit het PubArt tijdschrift van februari 2013, is 

ons bezoek aan een nieuwe tentoonstelling van Bas Kosters afgelopen 

zomer 2018.

 ‘Bas Kosters, Tranen zijn de glitters van het leven’ was afgelopen zomer 

te zien was in het OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) in 

de Bijlmer Amsterdam. Een inspirerend bezoek. Er hingen nieuwe wer-

ken, schetsen, tekeningen, maar ook kostuums, kleding, wandkleden 

en poppen. Het was zeer divers, maar met het duidelijke handschrift 

van Bas Kosters. Hij gaat heel consequent door op zijn eigen pad.

Tranen zijn de glitters 
van het leven

7

De wandkleden van Bas Kosters zijn verhalend en suggestief. In beeld-

stijl misschien wel het meest te vergelijken met Grayson Perry, alleen 

de uitvoering is geheel anders. De wandkleden van Bas bestaan uit 

verschillende soorten lapjes en geborduurde elementen, veelal met de 

hand genaaid, waardoor het een persoonlijke uitstraling krijgt en een 

‘soft’ karakter, terwijl de thema’s toch af en toe behoorlijk confronte-

rend kunnen zijn. De kostuums en poppen vullen het verhaal aan en 

maken het tot een theatraal geheel. Bas Kosters, een kunstenaar om 

niet te vergeten!

www.baskosters.com

8
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2018 Is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed met maandelijks 

andere thema’s. Zo was het thema in november: Religieus verleden. 

“Kerken en kloosters bepalen in Europa in belangrijke mate de identi-

teit van een dorp of stad. Door ontkerkelijking verliezen veel van deze 

gebouwen hun economische basis of hun oorspronkelijke functie en 

daarom wordt gezocht naar nieuw gebruik en nieuw publieksbereik.”

Het Comenius Museum heeft in het verleden al vele functies gehad, 

maar was van ca. 1440-1579 een nonnenklooster, gewijd aan de Heilige 

Maria, het Maria Convent.

Het gebouw is van oorsprong een katholiek Maria klooster. Daarom 

is er aan kunstenaars van het AKKV (oorspronkelijk katholieke kunste-

naarsvereniging) gevraagd om een Maria kunstwerk te creëren. De 

tentoonstelling is ook in de maand december te zien zodat er rond de 

Kerst wat extra aandacht voor Maria is.

Het is dus een hedendaagse kunst tentoonstelling met zeer diverse 

kunstwerken. Zo is er een installatie met Lourdes-Maria’s, een Ave Ma-

ria mantra op blik, een Maria-mantel, ikonen van emaille, verder schil-

derijen, wandkleden, tekeningen en beelden van karton en aluminium. 

Teveel om op te noemen, dus zeker nog een bezoekje waard!

Maria tentoonstelling: 15 november 2018 t/m 13 januari 2019

Op zondag 13 januari is er een Meet & Greet met de kunstenaars van 

14-16 uur.

Deelnemende kunstenaars: Marleen B. Berg, Irma Frijlink, Jan Haen, 

Els Hollestelle,  Marijke Jager-Burggraaff, Elganan Jelsma, Anneke Kaai, 

Daan van Loenhout, Jaap Majoor,  Greetje Majoor-Rijerse, Carola Mok-

veld, Afke Schenkelaars, Rob Schultheiss, Willem van Spronsen, Jeanne 

Tax, Helga Troll, Jan Verdonk, Aernout Voorthuijsen, Ans Voorthuijsen-

Sminia.

MARIA Tentoonstelling

www.akkv.nl

Locatie: Comenius Museum, 
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Tel.: 035-694 30 45.
www.comeniusmuseum.nl

Iedere bezoeker ontvangt een gratis catalogus!
En elke Maria nog een extra presentje.

10 Afgelopen zomer 2019 gingen wij weer eens een bezoekje bren-

gen aan het Centraal Museum. Helaas zijn de sit-ins verleden tijd nu 

directeur Edwin Jacobs weg is, anders had hij vast Jessica Stockholder 

uitgenodigd voor een kunstenaarsgesprek. Nu moesten wij het doen 

met alleen de tentoonstelling. Volgens het persbericht nam Jessica 

Stockholder (USA 1959) deze zomer het Centraal Museum over.  Zij 

mocht een selectie maken uit de collectie van het museum en heeft 

daar bijzondere associaties op gemaakt. Uiteraard gecombineerd met 

haar eigen werk.  Stockholder zegt hierover:

“Ik heb objecten uit de collectie van het museum gekozen die met mijn 

werk resoneren. In zekere zin heb ik de collectie zelf daarbij als een van 

mijn materialen behandeld, waarbij ik onderzocht hoe de betekenis 

van elk werk verschuift afhankelijk van de context.”

Stockholder selecteerde meer dan 60 objecten van meer dan 45 ma-

kers.

Door haar onverwachte combinaties ontstonden bijzondere en nieuwe 

relaties tussen kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden, ongeacht 

tijdperk of werkveld.

Voor het Centraal Museum was dit een bijzondere gelegenheid om 

de collectie – het DNA van het museum - op een zeer vrije manier 

te presenteren. Dat DNA is sterk verbonden met makers uit Utrecht, 

Nederland en de wereld. Stockholder combineerde deze verschillende 

perspectieven moeiteloos met elkaar. Van Bart van der Leck tot Helen 

Price en van Gustave Courbet tot Gerrit Rietveld: in Stuff Matters kwa-

men zij allemaal samen.

Zelf maakt Jessica veel gebruik van afval materiaal of gewone gebruiks-

voorwerpen, die ze op vervreemde manieren met elkaar verbindt.

Jessica Stockholder
Stuff Matters

Jessica Stockholder
Stuff matters

Centraal Museum
19 april - 1 september 2019

1

Jurk: Helen Price
Wastafels: Joep van 
Lieshout

Elganan draagt: 
eigen outfit en tas 
van Sacha Wendt

Toch waren wij het 

meest onder de indruk 

van de installatie van Ta-

mara Henderson (1982)

in de achterste zaal. 

Elganan Jelsma
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In de laatste ruimte van Jessica Stockholder was een installatie van de 

kunstenaar Tamara Henderson. Een theatrale opstelling van kostuums 

en veel textiel getiteld Seasons End. Henderson ziet de kostuums als 

mensfiguren die personages uit heden en verleden, profane goden en 

godinnen, elfen en vogelverschrikkers verbeelden. Tussen de gemaakte 

gordijnen van verschillende stoffen hadden de kostuums hun eigen 

plek, waar ze een rol spelen en een relatie met elkaar aan gaan. 

Maar er was meer in het Centraal Museum. Eigenlijk gingen wij hier 

naar toe vanwege de expositie van Duran Lantink. Blijkbaar bekend 

geworden vanwege de ‘vaginabroek’. De ‘vaginabroek’ wordt in de 

videoclip PYNK (2018) gedragen door de Amerikaanse ster Janelle 

Monáe. Het Centraal Museum heeft de broek aangekocht! Het ontwerp 

is een unieke aanvulling op de modecollectie van het museum, die zich 

richt op het verzamelen van experimentele ontwerpen.  Zoals ook het 

ensemble van Jan Taminiau  ‘Check, check mate’  uit 2009.

2

Tamara Henderson (1982). 
Seasons End.
(3 foto’s hieronder!)

Wim de Haan en 
Mark Manders

2

Duran Lantink

Lantink verwerkte onverkochte items van verschillende luxe merken 

tot nieuwe, unieke, ‘high-end’ ontwerpen. Zo voorkomt hij dat deze 

kledingstukken in een onvermijdelijke uitverkoop belanden of zelfs 

vernietigd worden. Het is zijn manier om kritisch naar de textielindus-

trie te kijken, waar het draait om snel, veel en constante uitverkoop.

Op een collage-achtige manier verwerkte Lantink de oude voorraad 

van verschillende luxe merken niet alleen tot nieuwe kledingstukken, 

maar ook tot schoenen en tassen.

Dat Lantink vaker maatschappij-kritisch werkt laat hij zien in de installa-

tie ‘The Sistaaz of the Castle’ , waarin hij samenwerkte met fotograaf Jan 

Hoek. Centraal staan de eigenzinnige kledingkeuzes van transgender 

sekswerkers van de supportgroep SistaazHood, die leven op de straten 

van Kaapstad, Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika rust een groot taboe op trans-

genders waardoor zij vaak op illegale wijze moeten rondkomen van 

prostitutie. Lantink en Hoek raakten geïnspireerd door het creatieve 

vermogen van de Sistaaz om te leven en wonen met gevonden spul-

len. De Sistaaz zijn strijdlustige activisten, trots om trans en sekswerker 

te zijn en nog trotser op hun verbluffende gevoel voor stijl.

3

18
6 187

Dec ’19 - Duran Lantink



4We hoorden dat eind november 2019 een paar schilderijen van 

Madeleine Szemere (1906 - 1993) die in de expositie ‘Nieuwe Nuances 

– Vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra’ in het Cobra museum 

in Amstelveen te zien waren, door de bruikleengevers aan het museum 

geschonken zijn. En het museum wilde ze graag hebben, want het is 

echte Cobra-kunst.

Want het is wat hè, met die kunstenaars-groepen zoals Cobra. Die zijn 

vaak maar een kort leven beschoren. Cobra ken je waarschijnlijk wel 

door een figuur als Karel Appel. En misschien door Corneille, Constant 

(Nieuwenhuijs), Asger Jorn en niet te vergeten Theo Wolvecamp. Die 

beweging bestond officieel maar van 1948 tot 1951.

Bij al het werk dat de leden voor 1948 en na 1951 hebben gemaakt 

wordt weliswaar verwezen naar de groep maar eigenlijk hoort het er 

niet echt meer bij.

En als een kunstenaar wel werk maakte dat met de groep verwant was, 

maar tussen 1948 en 1951 geen onderdeel van de groep uitmaakte, 

dan hoorde de kunstenaar er dus helemaal niet bij.

Bij de kunstenaars die echt tot de Cobra groep gerekend worden, ho-

ren zeker de fotografe Anneliese Hager en de beeldhouwster Sonja Fer-

lov Mancoba. Maar bijvoorbeeld Ferdi Jansen (1927 – 1969) ontmoette 

haar latere man Shinkichi Tajiri (ook van Cobra) pas toen de beweging 

eigenlijk al was afgelopen, en ze is nooit ‘echt’ lid geweest.

Volgens de kenners is haar werk is wel door de Cobra beeldtaal geïn-

spireerd. Haar bijzonder fraaie sieraden van gelast ijzer deden mij aan 

insecten denken. En misschien de kleine metalen Afrikaanse beeldjes 

van huisaltaren. Haar latere echtgenoot Tajiri legde haar uit hoe ze 

Nieuwe Nuances
Cobra Museum

Rob Schultheiss

Nieuwe Nuances
Cobra Museum - Amstelveen
12 juli - 2 december 2019
https://www.cobra-museum.nl/activity/tentoonstelling-nieuwe-nuances/

5moest lassen. En daarna ging ze aan de gang met spijkers en ijzerdraad. 

Ze droeg haar soms exorbitante creaties vaak zelf, aangevuld met hoge 

lakleren laarzen en van die korte zestiger jaren jurkjes. Het is jammer 

dat er in die tijd nog geen programma’s als ‘Boulevard’ of ‘Shownieuws’ 

waren, anders hadden we haar er vast vaak in kunnen zien. Wat zeker 

aan haar bekendheid als kunstenaar had kunnen bijdragen. Want ik 

moet zeggen dat haar werk mij niet erg bekend was. In de tentoonstel-

ling waren fraaie armbanden en colliers te zien, die je vandaag de dag 

zo zou kunnen dragen. En een wat minder makkelijk draagbare soort 

gewei-achtige kronen die je op het hoofd kunt dragen. 

Ferdi brak pas echt door met de grote, enigszins erotisch geladen, ‘hor-

tisculpturen’ van pluche en schuimrubber die ze vanaf 1965 maakte 

en die toen ook in het Stedelijk Museum zijn geëxposeerd. In die tijd 

bood het Stedelijk Museum regelmatig expositie-gelegenheid aan 

beginnende Nederlandse kunstenaars, waardoor hun werk gezien kon 

worden en hun carriëre in een stroomversnelling kwam. Ik denk dat 

zonder deze exposities een beweging als Cobra veel minder bekend 

zou zijn geweest, of misschien zelfs in de duistere krochten van de 

kunstgeschiedenis zou zijn verdwenen.

Overigens deden Ferdi’s vrolijk gekleurde objecten me ook denken 

aan werk van Niki de Saint Phalle, die in deze tijd met haar Nana’s bezig 

was. En aan de hedendaagse vagina-broeken van Duran Lantink die we 

zagen in het Centraal museum (en in de videoclip). 

Ferdi kon haar kunstenaar-zijn combineren met haar huwelijk met 

Tajiri. Dat was niet voor alle vrouwelijke kunstenaars in de vijftiger 

jaren even gemakkelijk. Het ‘vrouw-zijn’ leverde in die tijd nogal wat 

beperkingen op. Als je bijvoorbeeld als werkende vrouw ging trou-

wen, dan was je je baan kwijt. Vrouwen waren tot 1956 volgens de wet 

‘handelings-onbekwaam’ en konden niet eens zelf een bankrekening 

hebben. Als een vrouw haar eigen geld van de bank wilde halen, moest 
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6ze dat aan haar vader, echtgenoot, zoon of een ‘bewindvoerder’ vragen.

In de expositie zagen we ook het werk van de eerder genoemde Ma-

deleine Szemere die gedurende haar huwelijk met de schilder Zoltan 

Kemeny geen schilderijen maakte. Ze zag geen kans om haar leven als 

echtgenote te combineren met het kunstenaarschap.

Haar schilderijen met soms centimeters dikke lagen verf (met zand?) 

in aardetinten vertonen de typische figuren die we ook van Appel en 

Corneille kennen, maar ze maakte ook meer labyrint-achtige schilder-

werken, zoals de werken die nu aan het museum geschonken zijn.

Madeleine Szemere stopte met werken toen ze trouwde maar Lotti van 

der Gaag (1923 – 1999) besloot om dan maar niet te trouwen: “Kees 

van Bohemen wilde met me trouwen, maar dan moest ik ophouden 

met werken. Dat vond ik onredelijk, daarom is het ook uitgegaan.”

Het 3-dimensionale werk van Lotti is wilder en a-symetrischer dan de 

objecten van Sonja Ferlov Mancoba (1911- 1984) maar zelf zou ik er 

geen bezwaar tegen hebben om iets van één van de dames in huis te 

hebben. In de expositie stond een mooie verzameling prachtige bron-

zen beelden van de dames.

En dan hebben we het nog niet gehad over de landschap-achtige 

schilderijen van Else Alfelt (1910 - 1975) die zelfs de leden van Cobra 

wel erg experimenteel vonden, of de expressionistisch-abstracte schil-

derijen van Dora Tuynman (1926 - 1979) die op latere leeftijd geplaagd 

werd door depressies en waanbeelden. En de fotografe Henny Riemens 

(1928 - 1992), de ‘Ooggetuige van Cobra’. Het werk van de 8 vrouwe-

lijke kunstenaars die aan de expositie deelnamen vulde niet de hele 

expositieruimte in het museum. Een indicatie dat er kennelijk niet heel 

erg veel werk van vrouwelijke Cobra kunstenaars is. Aan de andere kant 

was het voor het perspectief en de context wel leuk om in dezelfde 

ruimte ook werk van wat mannen te zien.

Kortom, al-met-al een leuke tentoonstelling met heel divers werk.

7

Jaume Plensa
Beelden aan Zee In museum Beel-

den aan Zee in 

Schevening en werden beelden van de Spaanse beeldhouwer Jaume 

Plensa (1955) getoond. Hij is voornamelijk bekend van de metershoge 

langgerekte hoofden met gesloten ogen. In de expositie was daar-

naast ook een installatie te zien van beelden die allemaal hun armen 

om de stam van een boom hadden geslagen. En  beelden die waren 

gemaakt van stroken metaal. Op de binnenplaats (op het terras van 

het museum-cafe) waren deze sculpturen uitgerust met hangende 

metalen letters, karakters en symbolen (de beeldhouwer heeft namelijk 

ook wat met poezie) die als een soort wind-chimes tingelden als er een 

beetje wind stond. Met het prachtige weer konden we wel mooi wat 

spiegel-beelden maken.

Jaume Plensa - 22 juni - 22 september 2019
Museum Beelden aan Zee - Scheveningen
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/jaume-plensa

Rob Schultheiss
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Dec ’19 - Jaume Plensa - 
Beelden aan zee



8De Spaanse kunstenares Lita Cabellut exposeerde in Museum Jan van 

der Togt in Amstelveen. Cabellut woont en werkt in Nederland, in Den 

Haag. Voor de meeste mensen is zij misschien meer bekend als jurylid 

bij het NTR  TVprogramma ‘Project Rembrandt’. Ook bij Close Up was 

een mooie documentaire over haar te zien: ‘Schoonheid boven alles’.

Lita Cabellut ontwikkelde een unieke techniek waarbij ze grootse 

portretten schildert en traditionele frescotechnieken combineert met 

het gebruik van olieverf. Door de verflaag van deze imposante werken 

vervolgens te breken, ontstaat er een nieuw beeld door de combinatie 

van toeval en kracht. Hiermee 

wil Cabellut hetgeen we kun-

nen herkennen en beheersen, 

loslaten. 

“Alsof je de tijd kunt breken 

met je eigen handen.” Het ontstane beeld is vrij ontstaan en heeft 

een nieuwe essentie gekregen. Haar beelden vertellen verhalen over 

gebroken mensen, het gewicht van het leven. Over overgave, loslaten, 

acceptatie en vrijheid. Maar vooral over echtheid. ,,Kunst hoeft niet 

mooi te zijn. Het leven is niet mooi. Maar het moet wel echt zijn. Als het 

echt is, klopt het.’’ Cabellut maakt triptieken, met vaak links en rechts 

een schilderij in verschillende stadia van afbraak en in het midden een 

werk in dezelfde kleurnuances gemaakt van de verfrolletjes.

Lita Cabellut
Een kroniek van het oneindige

Lisa Cabellut
Jan van der Togt Museum Amstelveen

17 oktober 2018- 3 maart 2019

http://www.litacabellut.com

Elganan Jelsma 9

Lita Cabellut werd in 1961 in Huesca (Sariñena) geboren, waar ze op 

straat leefde tot ze op 12-jarige leeftijd werd geadopteerd door een 

vooraanstaande familie. Ze werd meegenomen naar musea als het 

Prado in Madrid waar ze in contact kwam met de oude meesters. De 

jonge Cabellut raakte geïnspireerd door schilderijen van Velázquez, 

Goya en Frans Hals en de vele fresco’s in haar geboortestad. Na haar 

opleiding had Cabellut haar eerste tentoonstelling in Barçelona. Twee 

jaar later – op 19-jarige leeftijd – verliet ze Spanje om te gaan studeren 

aan de Gerrit Rietveld Academie in Nederland.

Het werk van Cabellut wordt over de hele wereld 

geëxposeerd. Zo had zij eerder museale tentoonstel-

lingen in Seoul, Seattle, Mumbai, Delhi, Tokyo, Berlijn 

en in Het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.

https://projectrembrandt.ntr.

nl/lita-cabellut/

https://www.rijksmuseum.nl/

en/the-panel-of-judges-for-

lang-live-rembrandt

19
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Dec ’19 - Lita Cabellut - Een kroniek van het oneindige
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Hunderwasser in het Cobramuseum
Opening in Boijmans van Beuningen
Onderzeebootlaads met XXXL Painting
Territory, Joep van Lieshout, AVL Mundo
Hollands Impressionisme
Linda Nieuwstad
Bert Teunissen
Labyrint in het Comenius Museum
Couture Graphique
Anti-Media
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Sit-in met Jan Taminiau
Winde Rienstra
KunstRAI 2013
Gustav Caillebotte
Webwinkel
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De Genade van de steiger
Magadel
Kunst en religie
Piet Hein Eek
James Cauty
Marcel Bastiaans

ISSN 2211 - 3401    Mei 2015
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Tentoonstelling Inslag
Inslag op Zonnestraal
Hockney, Picasso, Tinguely
Leo Gestel in Singer
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Het Streven
Gubbels in Oranje
Saba Tark
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KunstRAI
Rijksmuseum 
Marcel Wanders
Threads in Arnhem
Piet Paris
Tjeempie, Mauritshuis

ISSN 2211 - 3401    augustus 2015
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Arnulf Rainer Cobra Museum
Tentoonstelling Ode aan Vincent van Gogh
Tentoonstelling Nederlandsheid
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Verspijkerd en verzaagd
Maria
Kunst Stof
Lezing vrouwen in de kunst
Fafofluf
Geeft Acht!

ISSN 2211 - 3401    November 2015
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Turner in Zwolle
‘Zwarte’ kunst
Aat Veldhoen & Narouz Moltzer
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Jessica Stockholder
Duran Lantink
Nieuwe Nuances
Jaume Plensa
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Geeft Acht! Schone kunst van militaire kleding
PubArt LapLab
Bas Kosters in de herhaling
Tranen zijn de glitters van het leven
Fashionable Modig
Maria
Webwinkel
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ARTTREAT in Amsterdam
Staf van Lieshout
Poppenhuis, Remy van Zandbergen
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Sit-in met Monobanda
Textiel - Fransje Killaars
Het Stedelijk
Kasteel Groeneveld
Webwinkel
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Sit-in met Bas Kosters
Blue Jeans
Fashionable Modig
Cobra tot Dumas
Fabulous Fifties
Webwinkel

Oktober 2012

1-a 1-b

Ziekenhuiskunst?

Dichters op het vlot

Pracht in de Gracht

Objecten in edelmetaal

Het Groene Licht

Maria, idool van alle tijden

Heiligen & bier

Kunstenaars & Beschermheiligen

Een bonnetje voor Van der Valk

Sarah’s Barbaren

Oktober 2011 1-a 1-b

De staf in mijn hand zoekt ...

... naar de schelp van Sint Jacob.

Kunstenaarsgesprek

Laatste woord over kunst & cultuur 

Grafisch Atelier ’t gooi 

Kunst om te dragen

Spiegelbol

Kunstkwintet

Uhmmm, ja? En nu?

Januari 2012 1-a 1-b

Christien Meindertsma

100 jaar Vrouwendag

Groeten uit Oirschot

Vrijplaats

God save the Queen

Kunst voor boven de bank?

LOTEK lampen

Holland Kunst Kwartet

Typisch Holland

Typisch Holland in de winkel

Juli 2012



Dit boek bevat een aantal artikelen die in de 
periode van 2010 - 2020 zijn verschenen in het 
PubArt Tijd/Schrift, de digitale publicatie van 
PubArt.

De naam PubArt heeft betrekking op Pub (van 
publiciteit, publicatie, publiek en misschien zelfs 
‘kroeg’) aan de ene kant en Art (kunst) aan de 
andere kant. 
Het doel van het PubArt initiatief is dan ook om 
de kunst en de kunstenaars onder de aandacht 
van het publiek te brengen. 
Dat doen we door het organiseren van 
exposities en de daaraan gerelateerde 
publiciteit.
Hierbij streven we ernaar om bij elke expositie 
een catalogus of begeleidende folder/brochure 
uit te geven zodat bezoekers de kunstenaars en 
hun werk letterlijk in hun zak kunnen steken om 
mee naar huis te nemen.

Omdat we zelf ook graag exposities of andere 
activiteiten in musea, culturele centra en de 
openbare ruimte bezoeken, zijn we in 2010 
begonnen met het uitgeven van digitale Tijd/
Schriften waarin naast verslagen van deze 
bezoekjes ook boekrecensies te vinden zijn.
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