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Deel 3: De Nederlanders en de Belgen.
Nederland: NUL Beweging. NUL= 0 - ter onderscheiding van ZERO.
Al een jaar na de BEKENDMAKING (maart 1960 zie deel 1) van de informele groep kondigde
Galerie 207 in Amsterdam alweer een nieuw manifest aan: MANIFEST TEGEN NIETS.
Het zijn de eerste activiteiten van de Nul-groepleden Armando (1929), Henk Peeters
(1925-2013), Jan Henderikse (1937) en Jan Schoonhoven (1914-1994). ‘Het
Nederlandse Volk heeft voor zijn welzijn helemaal geen kunst nodig. Kunst kan gemist
worden als kiespijn’. Alle kunstinstellingen zullen worden ‘gelikwideerd’ is tevens de
aanzet tot een nieuw begin. Het gaat de NUL groep om het opheffen van de figuratie en
het uitgaan van banale dingen zoals ze zijn. (zie pag.3. deel 2)

9 maart 1962 vindt de belangrijke tentoonstelling met hun werken plaats in het Stedelijk
Museum, waaraan ook andere buitenlandse kunstenaars deelnemen: Mack en Piene als
oprichters van de ZERO en andere leden als Arman, P. Bury, B. Aubertin, E. Castellani, P.
Dorazio, O. Holweck, Y. Kusama, Dadamaino, P. Manzoni, A. Magvignier, C. Meegert, U.
Pohl, F. Lo Savio, G. Uecker, J. Verheijen en h. de vries. In 1965 valt de groep weer
uiteen.

Armando 1960
Armando 1961/63
J. J. Schoonhoven 1960
(R70 betekent reliëf (van bestaand geribbeld karton) uit 1970- nummer 52
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Banden, bouten, metalen platen, struisveren, allerlei dons, huiden, de natuur met
bladeren en takken, opgestapelde olievaten en kratten maakten deel uit van
kunstwerken van de Nul=0 Groep, een afgeleide van ZERO.

H. Peeters, watten 1962

Manzoni Achrome1958

Dadamaino Volume 1960

De Nederlanders.
J.J. Schoonhoven (1914-1994)
Jan Schoonhoven heeft vanaf 1946 zijn hele werkzame leven bij de PTT (afdeling
Gebouwen) gewerkt, bezit geen atelier maar werkt thuis aan de keukentafel.
Schoonhoven is PTT-man B 18977, leidt een regelmatig leven en zijn werk bestaat uit
ordelijk, herhaalde, opgebouwde constructies van aan elkaar gelijmd papiermaché.
Plicht is alles voor J.J. Schoonhoven, die met twee J’s zijn werk signeert. Schoonhoven is
blijvend verknocht aan zijn geboorteplaats Delft: “Ik kan niet buiten Delft”. Ik voel me
met de stad en al die ouwe steentjes verbonden”. (1 .p.20) Eeuwig gekleed in een houtjestouwtjes jas met capuchon. Trouwt met Anita (Nietje de Geus) die een enorme
hoeveelheid jazzplaten heeft en veel jazz zingt. De Schoonhovens zijn voor het leven
bevriend met Henk Peeters en zijn vrouw Truus Nienhuis. Schoonhoven lust wel een
goede borrel die hem nogal eens parten speelt bij zijn werk.
Schoonhoven ondergaat de invloed van Paul Klee, wiens werk behalve geordend, meer
poëtisch en muzikaal is dan het werk van Schoonhoven dat zich formeler en meer
analytisch zal ontwikkelen..
Voor zijn zoon maakt Schoonhoven speelgoed met wc-papier, wc-rollen, krantenpapier,
ribkarton, lijm en verf, die Schoonhoven in de jaren 1958-1959 zal toepassen in zijn
eigen werk – chaotisch-geordend - en leidt tot de ‘informele kunst’ of die hijzelf de ‘École
de Paris-achtige periode’ noemt, zoals bijvoorbeeld de ‘Reliëf Construction détruite’ uit
1958 in het bezit van het Haags Gemeentemuseum; grillige, klonterige, abstracte,
organische bouwsels, die Schoonhoven zorgvuldig opbouwde van natgemaakt karton en
lijm dat gekneed wordt en daarna door hem vertrapt.

Construction détruite Ippolito 1958

Vegetation 1959

Klee Polyphonie

In1958 raakt Schoonhoven onder de indruk van de Italiaanse graaf
Manzoni die Rotterdam aandoet en daar aan onder andere galeriehouder Hans
Sonnenberg, Henk Peeters en Schoonhoven een aantal achromen (witte abstacte
werken) laat zien. Volledige kleurloze werken die geen enkele associatie oproepen maar
volledig zuiver zijn; een reactie op het oorlogsverleden een beroep doend op meditatie,
zuiverheid en onschuld.
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In 1965 is het al weer afgelopen met de NUL-0 kunst en sluit Jan Schoonhoven een
contract met Leo Verboon en Albert Vogel van galerie OREZ (een omkering van ZERO) aan de
Javastraat 17 in Den Haag. Schoonhoven noemt Leo Verboon liefkozend ‘pappie’. In 1971
gaan Verboon en Vogel uit elkaar en wordt de galerie gesplist in ‘OREZ’ van Vogel en
‘OREZ MOBIEL’ van Verboon. Schoonhoven gaat over naar deze laatste.
Schoonhoven woont in een bovenhuis, een zeer sober ingericht huis en een keukentafel
waaraan al zijn werken werden gemaakt die nooit groter zijn dan zijn tafel van
126x104cm. Titels zijn uit den boze en hebben alleen een referentienummer, de werken
hebben geen enkele bedoeling of boodschap. Schoonhoven noemt zijn werken ‘lekkere of
lieve dingetjes’.

48-Squares-1965
De Cirkel 1967
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Papiermaché op paneel R73 betekent Reliëf 1973 nr. 11
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Op de 9e biënnale van São Paulo, door mooie Eddy de Wilde samengesteld, krijgt Jan
Schoonhoven de tweede prijs met ‘De Cirkel’ uit 1967, betekende het begin van zijn
succes. De Cirkel wordt in 2001 bij Sotheby’s Amsterdam voor 340.000 gulden geveild.
Vanaf 1968 ontstaat zoveel vraag naar Schoonhoven-reliëfs dat hij veel van zijn werken
door studenten en vanaf 1973 alleen door zijn assistent de elektronicus Aad in ’t Veld
laat uitvoeren.
Op dit moment wordt Schoonhoven als één van de meest belangrijke ZERO-NUL
kunstenaars beschouwd.
Henk Peeters (1925-2013)
De verdiensten van Henk Peeters liggen vooral op het organisatorische vlak. Peeters is
een ware ambassadeur van de NUL kunst geweest legt al in een vroeg stadium contacten
met Piero Manzoni, Lucio Fontana, Yves Klein, de Duitse Zero kunstenaars en de Japanse
Gutai-groep. Peeters wist al deze mensen en opvattingen met elkaar te verbinden door
het schrijven van kritieken, publicaties en het organiseren van tentoonstellingen.
Henk Peeters is van huis uit een communist en misschien ligt hier ook wel de basis van al
zijn werk waarbij hij gebruik maakt van goedkope kant en klare producten als watten,
afwasborstels van de HEMA, plastic, veren, door vuur aangetaste werken (pirografie),
haren en in zijn latere jaren van koeienhuiden.

Pirografie, 1960 watten 1962 wat met poeder op fluweel 1967 veren jaren ‘60 +later koeienvacht’97-03

Jan Henderikse (1937)
Van de Nederlandse NUL=0 groep is Jan Hendrikse de meest realistische kunstenaar die
de meeste verwantschap heeft met de Franse Nouveau Réalisten Arman en Daniël
Spoerri. Henderikse werkt vooral met industriële afvalproducten van weggegooide
materialen die hij verwerkt in assemblages. Henderikse ziet zichzelf als de kunstenaar
met het ‘laagste Nul-gehalte’. Henderikse noemt zijn kunst het meest onpersoonlijk, het
meest objectief.
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Henderikse maakt gebruik van kurken, kisten, munten en afgekeurde foto’s. Herhaling en
uitgaven in series vormen zijn specifieke kenmerken die overeenkomen met het
produceren van massa artikelen in fabrieken aan de lopende band. Verwantschap aan
popart zal Henderikse niet vreemd zijn.

Kisten - kratten met bier 1960-1962

centenreliéf 1967, coll. Borzo kurkenreliëf 1960 Borzo coll.

Armando (1929)
Een van de eerste werken die ik als adviseur van de gemeente Helmond contemporaine
kunst in 1979 heb aangekocht is het schilderij ‘Espace Criminel’ van Armando uit 1958.
Armando heeft verschillende variaties op deze titel gemaakt en heeft met deze serie zijn
bekendheid gekregen. Donkere, geheel zwarte en rood-zwarte schilderijen waarvan de
verf gemengd is met dikke lagen zand en lijm. Het behoort zoals ik dat ik deel 1 (brief 105)
tot de informele of abstract expressionistische kunst. Een paar jaar later creëert Armando
werken op hardboord en stalen platen met bouten of prikkeldraad en spijkers of louter
banden en olievaten. De Nul periode is voor Armando niet van lange duur geweest, na
1965 was het ongeveer over.
Armando is een veelzijdig kunstenaar, dichter, schrijver, theatermaker en violist.
Het hele oeuvre van Armando kan in het licht worden gezien van zijn ervaringen in de
tweede wereldoorlog toen hij zijn jeugd doorbracht in de buurt van kamp Amersfoort.
De motieven van daders en het schuldige landschap dat getuige is van gruwelen, maar
blijft zoals het is en was, spelen een grote rol in al zijn werken.
Armando’s laatste opmerking in een onlangs gehouden tv-interview, zonder aanleiding en
verband met het interview, kwam als een kreet uit zijn diepste innerlijk: “Ik heb het
gevoel dat ik in alles wat ik doe wordt geleid”.

1962

1961

1960

Sculpturen, schilderijen, tekeningen, boeken en publicaties van Armando zijn permanent
te zien in het prachtig gerenoveerde 18e eeuws landhuis MOA Oud Amelisweerd in
Bunnik.

Henderikse en Armando
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Ook Kees van Bohemen is een van de oprichters van de NUL beweging, maar eerlijk
gezegd zie ik zijn werk toch meer bij de informele kunst en later bij abstract-figuratieve
expressionistische kunst horen.
herman de vries (1931)
herman de vries heeft slechts heel even bij de NUL groep gehoord. Na de tweede uitgave
van het tijdschrift NUL=0 viel de redactie uiteen en wordt door hem alleen het tijdschrift
nog twee nummers voortgezet.
Of herman de vries nu wel of niet tot de NUL groep behoort is moeilijk te beoordelen
maar zijn intenties liggen volgens mij het dichtst bij Otto Piene en Heinz Mack van de
ZERO beweging in zijn streven de verstoorde relatie tussen mens en natuur te herstellen.
Echter Piene en Mack zoeken hun heil meer in de relatie tussen mens en nieuwe
technologische ontwikkelingen door middel van lichtwerkingen, terwijl Hermans de Vries
letterlijk dichtbij de aarde blijft en intieme aandacht schenkt aan planten (ook met
hallucinerende werkingen), grassen, blaadjes, kruiden, dode bomen en diertjes.
herman de vries ordent en selecteert, neemt grondmonsters, bestudeert de biotoop van
heel de levende natuur. Het gevondene wordt betast, geroken en geproefd. herman de
vries noemt al zijn werken ‘collages trouvé’ .
Vanuit zijn Beierse natuurwoonplaats Eschenau, waar hij min of meer toevalligerwijze
terechtkwam, heeft hij in aanraking met de natuur een levende oosterse filosofie over
leven en dood ontwikkelt die je de ‘nukanswerking’ zou kunnen noemen.
Op dit moment wordt het werk van herman de vries in samenwerking met het
Mondriaanfonds vertegenwoordigd in het Nederlands paviljoen van Gerrit Rietveld op het
voormalige pesteiland ‘Lazzaretto Vechio’, nu Giardini geheten.

herman de vries: Eenheid met de natuur.

All in one – one in all

ZERO OP ZEE HET SCHEVENINGEN PROJECT
Misschien in navolging van het Sahara project van Heinz Mack in 1959 en de ideeën van
Otto Piene ‘Wegen naar het Paradijs’ in 1961 en de intieme contacten van initiatiefnemer
Henk Peeters met deze kunstenaars wil deze in samenwerking met galerie OREZ -van 15
april tot en met 7 mei 1966 - het project ‘ZERO OP ZEE’ rondom de Scheveningse Pier’
organiseren waaraan vijftig kunstenaars uit de hele wereld ZERO plannen konden
inleveren die als een ‘Gesamtkunstwerk’ gezien moesten worden: beeldende kunst,
muziek, literatuur en theater op de Pier, het strand, op de zee en in de lucht.
Kunstenaars die erbij betrokken werden zijn onder andere: Lucio Fontana, Günther
Uecker, Heinz Mack, Otto Piene, alle leden van de NUL groep, Yayoi Kusama, Georg
Rickeye, Walter Leblanc, Pol Bury, Arman, Gianni Colombo, Hans Haacke, Ferdinand
Spindel, Hans Bisschoffshausen en Yves Klein. De Exploitatie Maatschappij Scheveningen
zou het project gaan financieren. Het plan loopt spaak om redenen van onuitvoerbare
plannen zoals fragiele bouwsels die niet bestand zijn tegen de Hollandse
weersomstandigheden en de uitvoering gaat de kosten te buiten.
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Piene 2 schetsen voor ZERO op Zee - Fotomontage Peeters met werken van Colombo, Haacke, Mack ‘66

“We gaan nu echt vliegen” zoals ik deel 2 begon geldt meer voor de Duitse ZERO dan
voor NUL=0 van de Nederlanders. Voor al deze kunstenaars is het loslaten van de
bestaande regels een vereiste. Er groeit een nieuw elan om met behulp van
technologische middelen reflecties van licht en beweging in gang te zetten die een
nieuwe eenheid tussen natuur en mens tot stand brengt. Een verlangen naar eenvoud en
filosofische beschouwingen – vertoeven tussen hemel en aarde -, verblijven bij het
eenvoudige en nabije, zoeken naar zuiverheid en het verlangen naar licht. Soms vliegen
ze als het ‘weerlicht’ omhoog, soms scheren en landen ze over en op de aarde om die te
beminnen. De Nederlanders zijn nuchterder vertoeven meer bij de aarde, doe maar
gewoon, noem het calvinistisch.
DE BELGEN
Jef Verheyen
Walter Leblanc
Paul van Hoeydonck
Jef Verheijen (1932-1984)
Jef Verheijen zoekt al vroeg contact met internationaal opererende kunstenaars omdat
hij het kunstklimaat in België, dat gebukt gaat onder het juk van de informele
expressionistiche-tachistische kunst, erg benauwend vindt. Verheijen sluit al vanaf 1956
en volgende jaren vriendschappen met Fontana, Yves Klein, Piero Manzoni, Uecker,
Megert, Goepfert, Mack, Piene en Pol Bury. In 1958 (29 november.-11 januari 1959) wordt door
kunstenaarsbeweging G 58 (Groep 1958) in het historisch beroemd geworden 16e eeuwse
pakhuis Hessenhuis in Antwerpen de eerste tentoonstelling georganiseerd onder de naam
‘De Zoldermythe’. De derde tentoonstelling in 1959 onder de naam van ‘Vision in
Motion/Motion in Vision’ was gewijd aan de kinetische kunst.
Jef Verheijen ontwikkelt een geheel eigenzinnige opvatting over wat kunst in zijn ogen
behoort te zijn. Verheijen streeft naar ‘Panchromie’: alle kleuren moeten in één beeld
verenigd zijn. Panchromie onderscheid zich van monochromie en oligochromie (gebruik van
slechts een beperkt aantal kleuren). Verheijen verzet zich daarom tegen de opvattingen van
Mondriaan die zijn afzonderlijke kleuren begrenst en slechts één-dimensionaal ziet omdat
Mondriaan zijn kleuren scheidt en in tijd en ruimteafstanden denkt. Verheijen wil met alle
kleuren een unieke dimensie uitbeelden, een beeld zonder begin en zonder einde, zijn
schilderijen moeten niet ruimtelijk afgelezen worden maar als één totaliteit gezien en
beleefd worden. Bij Mondriaan ziet men slechts deeltje (stukje, vakje) voor deeltje.
Verheijen vraagt zich af hoe in een panchromatische kleurenunit de vierde dimensie – de
functie van tijd – ‘La vitesse de la lumière of Lichtgeschwindigkeit’ tot stand gebracht
worden? Verheijen wijst de methode van de oostaziatische filosofie af, die ernaar streeft
een object zó lang te beschouwen, totdat het zich vanzelf oplost. Nee, Verheijen – ik
moet bekennen dat ik zijn gedachte fenomenaal vind – ziet zijn werk ‘unidimenisionaal’,
we moeten in zijn beelden alle kleuren op hetzelfde moment denken en dit betekent voor
Verheijen ‘ZIEN’. De intentie van Verheijen heeft te maken met levensritme – een kracht
als ademen – alles ademt, ook de natuur en daarom zijn mijn schilderijen organischrealistisch, echter ze vertonen geen mystiek en verwijzen niet naar een zonsondergang,
maar naar een ‘ALLES’: mijn schilderijen zijn ‘ALLFARBIG’.
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De gedachten van Verheijen zullen zeker beïnvloed zijn door Monet’s schilderijen als de
waterlelies en de dertig verschillende daglicht versies van de kathedraal van Rouen (18901894), waarin nog wel de werkelijkheid te bespeuren valt maar je de beelden kunt
beleven als een eenheid van kleur. Ook de wandeling van het oog over een veld van
modulaties/graduaties van kleur en tikjes van lijn van Cézanne zullen van invloed zijn
geweest.

Monet kathedraal van Rouen 1890-1894 -Waterlelies Nymphéas 1915-1926 Cézanne St. Victoire 1904-1906

Verheijen: hulde aan Monet 1970

Verheijen: Diamant 1984

Mondriaan, Compositie 111,1929 Verheijen: hulde aan Mondriaan 1970

Verheijen La peintre Flamand 1962

Walter Leblanc (1932-1986)
Verheijen en Leblanc zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de ZERO beweging in
België en hun belangrijkheid is denk ik lang onderschat. Leblanc is in mijn ogen zeker zo
belangrijk als Jan Schoonhoven.
Verheijen en Leblanc zijn beiden niet oud geworden. Verheijen slechts 52 jaar oud, sterft
op de judomat in Apt, Frankrijk, aan een hartaanval en Leblanc 54 jaar verongelukt door
een tragisch auto ongeluk onderweg naar de voorbereiding op de tentoonstelling ‘Tussen
vlak en Ruimte’ in Museum d’Art Moderne in Brussel.
Leblanc heeft een zeer evenwichtige ontwikkeling doorlopen. Al in zijn vroegste werken in
de jaren 1950 zien we een aarzelend zoeken naar minder en een verlangen naar
ordening.
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1957 gemengde techniek
Twisted Strings 1959
Overgang van informeel naar Zero

Zand gouache 1960

1. In 1959 ontdekt Leblanc de torsie als basiselement in zijn werk (torsie betekent
draaiing, verwringing). Leblanc noemt deze werken TWISTED STRINGS: katoendraden
die Leblanc spant op een monochroom enkelvoudig wit of zwart en soms een rood doek.
De eerste werken draaide de kunstenaar allemaal met de hand maar bij latere werken
maakt Leblanc gebruik van een toestelletje om de torsies te draaien. (althans volgens
sommige kenners –er wordt geen gewag van gemaakt in de catalogue raisonné). Als de
zon gedurende de dag voorbij trekt en haar licht op de Twisted Strings werpt, bewegen
de schaduwen mee. Schaduw speelt, net als licht, een cruciale rol in het werk van
Leblanc. Een vergelijkbaar effect verkrijgt men als de toeschouwer het reliëf voorbij
loopt.

Twisted Strings 1963
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Twisted Strings 1969-1970

Twisted Strings 1970

Vele leden van de ZERO, Gruppo Enne uit Padua, Gruppo T uit Milaan, Groupe de
Recherche d’Art Visuel (GRAV) uit Parijs en andere groepen waren bezig met licht en
beweging mondde uit in kinetische kunst.
Echter bij geen enkele andere kunstenaar als Walter Leblanc kunnen we
spreken van zo’n serene versoberde lyrische-poëtische subtiele-sensuelegevoeligheid.
2a. Torsions : Mobilo-Statics. In de Mobilo-Statics worden de katoendraden vervangen
door tweekleurige polyvinyl-linten; het zijn samengevoegde torsions in herhalende
vormen. Bij de torsions-statics en torsions-sculpturen maakt Leblanc gebruik van de
primaire kleuren rood, geel en blauw. Kleurcontrasten zullen de verschillen in
draairichting en toerenaantal nog sterker onderlijnen en licht-schaduw- en
bewegingseffecten oproepen.

Monilo-Static 1961

Mobilo-Static 1965/1969 MDZ gallery

Torsion-Sculptuur, staal 1977/78

2b. Torsions : Sculpturen. Vrijstaande sculpturen waarbij twee wentelvormen in
tegengestelde richting licht- en schaduwnuances oproepen.
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3. Archetypen (oeroude beelden waarop de mens zich oriënteert). Leblanc beschouwt de
torsievorm als een primaire objectieve vorm evenwaardig aan de driehoek, het vierkant
en de cirkel, die juist fundamenteel zijn bij zijn archetypen.
Vanaf 1978 gaat Leblanc op zoek naar de uiterste verhoudingen en composities in
tekeningen, twisted strings en die uiteindelijk leiden naar zijn vrijstaande sculpturen.

Archetype 1980

Archetype 1981/86

Archetype 1985

Leblanc heeft zijn droom, een gigantische sculptuur in metrostation Brussel niet kunnen
afmaken omdat hij op 4 januari 1986 verongelukt. Op basis van aantekeningen en
schetsen door Leblanc heeft zijn vrouw Nicole zijn werk kunnen laten voltooien.

Metrostation Simonis Brussel vanaf 1986

Paul van Hoeydonck (1925)
De naam van Paul van Hoeydonck komt in de vele boeken over Zero kunstenaars het
minst naar voren, waarom is een raadsel, als ook waarom bepaalde kunstenaars
plotseling zeer in prijs stijgen. Waarschijnlijk een marktmechanisme van de zeer grote
galerieën.
Van Hoeydonck is een van de oprichters van het beroemd geworden G.58 Hessenhuis in
Antwerpen.
In 1955 werkt van Hoeydonck geometrisch abstract en wordt lid van de groepen
“ArtAbstrait” , “Forme” en “Art Construit” en in 1957 creëert hij zijn monochrome witte
abstracte ‘Lichtwerken’, waarbij hij met witte verf op doek en geplakte witte
papiersnippers subtiele wittinten en lichtgradaties oproept.
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Veel ZERO kunstenaars hebben belangstelling gehad voor de verovering van de ruimte
door de kosmonauten. Paul van Hoeydonck wordt hierdoor zeer geïnspireerd en ontwerpt
planet- en spacescapes, spaceledepoppen, mutanten, kleine astronauten en robots. In
1971 reist de sculptuur ‘Fallen Astronaut’ mee met de Apollo 15 naar de maan waar het
op 2 augustus op de maan wordt geplaatst en daarmee de eerste kunstenaar is met een
werk op de maan. Paul van Hoeydonck vindt met deze werken meer aansluiting bij de
Nouveau-Realisten uit Frankrijk.

Lichtwerk 1960
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Monument voor gevallen Astronauten 2. aug.1971

Robot

