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“Les gens de la culture n’ont pas causé la crise de la condition humaine.”
Metz, Tournus, Cluny, Arles, St. Rémy, Agde, Carcassonne, Les Saintes-Mariesde-la-Mer, Rennes le Chateau, Avignon, Cluny, Troyes, Antwerpen.
In het verleden hebben wij met tussenpauzen talloze reizen gemaakt door ons geliefde
Frankrijk, iedere keer weer opnieuw zijn we verbaasd over schitterende dingen die we te
zien krijgen. Alleen al de weg naar het zuiden biedt zoveel schoons dat je jaren nodig hebt om het allemaal
in je op te nemen. Helaas gaan de meeste mensen linea recta naar het zuiden en maken geen kennis met de
verrukkelijkheden die onderweg te zien zijn.

Bovengenoemde steden hebben we deze keer bezocht omdat we er of nog nooit geweest
waren of opnieuw wilden bezichtigen.
Laat ik beginnen met de u allemaal bekende laatste stad Antwerpen. Wij sloten onze
vakantie af met een nachtje in een allerbest “Glorious Inn” in de Burburestraat, midden
in het galeriedistrict en musea en op een honderd meter afstand van waar we zijn
moesten. Nientje en ik wilden per se aanwezig zijn bij de zeer druk bezochte opening van
de nieuwe werken van Aaron van Erp in de gerenommeerde galerie Tim van Laere. Het
was een fantastische opening en feestje daarna. De titel van onderstaand werk zinspeelt
op het werk van Velasquez (1559-1660) “De overgave van Breda”(1634) ook wel door de
hoeveelheid lansen “Las Lanzos” genoemd. Aaron van Erp zinspeelt op de opstand tegen
Spanje (Filips 1V) die geleid wordt door de Nassaus en legt een link naar de Occupy
opstandbeweging in 2011 waar het gaat om een breed gevoel van het volk dat zich
bedonderd voelt door het bedrog in de financiële wereld.

De overgave van Occupy Breda, olieverf op doek, 230x300, 2011/2012

De overgave van Breda 1634

TROYES
Ja ik ga hier in omgekeerde volgorde. We kwamen uit de richting van Cluny waar we een
kennis bezochten die schitterend woont in het liefelijk glooiende land van de Bourgogne.
Echter als je uit de richting Cluny Troyes binnenrijdt vraag je je af of ze daar iets van die
laagjes cultuur hebben begrepen. Wat een ellende aan lelijke gebouwen, huizen en
winkels en reclameborden komen je tegemoet. Zo afschuwelijk dat ik om wilde draaien.
De oude stad is er gelukkig nog. Wij zaten in een mooi hotel dat ongeveer grensde aan
de gothische kathedraal St. Pierre-et-St Paul met om de hoek het museum voor moderne
kunst.
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Zoals alle nog bestaande ‘basiliques, églises et cathédrales’ in Frankrijk en ook andere
landen zijn ze meestal gebouwd, herbouwd, verbouwd op vele lagen. Geschiedenissen op
geschiedenissen, herinneringen op herinneringen, mensenlevens op mensenlevens,
gevechten en oorlogen voor de aanspraak op de ene ware godsdienst, macht, list,
woede, verdriet, maar ook zorgzaamheid, pogingen tot ware liefde………
En als je dan geconfronteerd wordt met de schitterende glas-in-lood ramen in triforum en
daarboven in de vensters van de lichtbeuken en roosvensters die triomferend schitteren
in roden, blauwen-turqoisen en gelen die een oppervlakte van 1500m2 bezetten lijkt het
alsof de wereld alleen maar ‘goed’ is. In de gothiek reikt en stijgt de mens naar het licht
van God en laat Hem naar binnen dalen. In de intieme romaanse basilieken met het
schaarse licht hangt God als een zware wolk boven ons, de mens is nog nederig en klein.
De St. Peter toren is afgebouwd, die van St. Paulus nooit. La condition humaine ne finera jamais.

Het museum voor moderne kunst is te bewonderen in het voormalig bisschoppelijk paleis
uit de zestiende en zeventiende eeuw en is geopend sinds 1982. Eigenlijk een onbekend
museum en daarom is het zo verrassend en verheugend er zulke mooie werken aan te
treffen. Wij stonden verbaasd en verwonderd te kijken naar zeven (7) mooie Chaim
Soutines. Ze zijn afkomstig van de privé schenking Pierre en Denise Levy aan de Franse
Staat. Naar mijn weten heeft alleen het Stedelijk Museum Amsterdam met “De geslachte
os” (1925) een werk van Soutine.

Soutine, landschap, 47x46, 1920-1921

Soutine, stilleven, 54x81, 1924

In dit museum zijn veel andere interessante werken aan te treffen: Courbet, Rouault,
Matisse, Derain, De Vlaminck, Dufy, KLee en De Stael… Zo kende ik van Derain alleen
de hele lichte, losjes geschilderde impressionistisch-fauvistische werken, die de kunstenaars van zijn generatie schilderden in hun geliefde ‘Port Collioure’ iets onder Perpignan.
In de jaren 1935-1940 schilderde Derain echter totaal andere werken die bij het grote
publiek nooit bekend zijn geworden. Worden kunstenaars met een succesformule
gedwongen deze aan te houden? Of was deze verandering het gevolg van de politieke
situatie?
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Toch, Matisse bijvoorbeeld, schildert tussen beide wereldoorlogen onderwerpen
alsof er niets aan de hand is, alsof de wereld een feest is. De mens is een vreemde voor
zichzelf. Volgens Dick Swaab wordt ons denken en doen bepaald door onze hersenen, we
hebben geen vrije wil. (1)

Derain, Port de Collioure, 1905

Derain, stilleven, 97x130, 1935-1940

Arles en Vincent van Gogh (1853-1890)
Arles, een stad waar we nog nooit geweest waren. Nientje en ik werden direct verliefd op
Arles. In alle opzichten een prachtige oude plaats met een cultuur die in alles
doordrongen is. Om Arles goed te bekijken heb je minstens twee dagen nodig. De stad
wordt in tweeën gedeeld door de Rhône. Het oude gedeelte is voor ons natuurlijk het
meest interessant. Je treft er het helemaal in tact gebleven Romeins amfitheater, een
antiek theater, het paleis van keizer Constantijn met goed bewaarde baden uit de vierde
eeuw, Place du Forum met het nog bestaande café-terras van Vincent van Gogh, Espace
van Gogh en museum Réattu.
Nientje en ik kwamen in de eerste plaats natuurlijk voor het café-terras van Vincent van
Gogh op ‘Place du Forum’ en voor ‘Espace van Gogh’ met ‘Hotel de Dieu’, het oude
ziekenhuis van Arles.

Café-terras aan Place du Forum: Kröller-Müller museum

Vanuit café Mezza Luna op ‘Place du Forum’ hebben wij de juiste inkijk op het ‘Caféterras’, nu ‘Café van Gogh’, zoals Vincent het in september 1888 geschilderd heeft. Je
herkent het direct al in de verte aan gelig-oker overlopend naar groenig over gele kleur
onderop de muur van het terras en de inkijk in het straatje daarachter. De kracht van de
kunstenaar is echter dat deze er dimensies aan toevoegt. Op het terras zitten opvallend
veel Japanse toeristen. Vincent van Gogh en vele andere kunstenaars raakten eind
negentiende eeuw in de ban van wat genoemd wordt het ‘japonisme’ (alledaagse
onderwerpen, meerdere perspectieven, abrupte afsnijdingen, Japanse motieven, geen
schaduwen, onderwerp hoeft niet in het midden te staan (assymmetrie). Van Félix
Braquemond (1833-1914) leerde van Gogh dat het gebruik van koude (blauw) en warme
kleuren (geel) juist bestaan dankzij het contrast. Een immense gele lantaarn verlicht het
terras, gloeit het geel, de winkelruit, het trottoir en projecteert zelfs licht op de
straatkeien die de kleuren van violet-rose aannemen. De blauwe lucht met sterren die
trillend lijken te bewegen. Ja, hééél-hééél gelukkig in Nederlands bezit.
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Vincent heeft het café-terras ter plekke geschilderd, in een soort flow, een nachtschilderij
zonder zwart; blauwviolette, citroen-groen-oranje en bleek zwavel, blauwen en gelen
scheppen een toverachtige sfeer die iedereen die het schilderij ziet als een magneet
aantrekt. Het ‘GEEL’ van de wereld behoort Vincent van Gogh toe, zoals het Blauw aan
Ives Klein (IKB). ‘Geel’ geeft warmte, energie, vitaliteit en bescherming is precies wat
Vincent de mensheid wilde meegeven.
Vincent van Gogh, verbleef van 1888-1889 in Arles, heeft hier veel beroemde schilderijen
gemaakt zoals ‘Nachtcafé’ en het ‘Gele Huis’ op de Place Lamartine, waar hij kamers
huurde van madame Ginoux en dramatisch met Gauguin leefde. Helaas is het huis in de
tweede wereldoorlog vernietigd, er is nu een supermarkt gevestigd.

Ieder jaar toch opnieuw zullen de koolzaadbedden strijden voor het felste en zuiverste geel ter ere van Vincent

Op ‘Espace van Gogh’ is het Hotel Dieu (1573) hospitaal te zien. “1888 23 dec. Vincent
van Gogh est soigné dans Hotel Dieu lorsqu’íl se coupe l’oreille, puis en janvier 1889 à la
suite d’une pétition des habitants du quartier de la Cavalerie” – Vincent zorgde voor
nogal wat onrust. (te lezen bij de toegang)
Uiteindelijk werd Vincent begin 1889 opgenomen in de psychiatrische kliniek van ‘SaintRémy-de-Provence’ wegens epileptische, psychotische aanvallen met visuele en auditieve
hallucinaties en bizarre en religieuze en paranoïde wanen. Volgens de al hierboven
genoemde Dick Swaab “Wij zijn ons brein” als gevolg van stoornissen in de temporaal-of
slaapkwab die behalve van genetische aanleg veroorzaakt kunnen worden door drank en
drugsgebruik. “Tussen de aanvallen door had Vincent volgens Swaab kenmerken van het
‘geschwindsyndroom’ “.(2) Dit uitte zich in veelschrijverij (meer dan 600 brieven) en
een enorme hoeveelheid schilderijen (860) en tekeningen (1200). Ook Jeanne d’Arc,
Paulus, Mohammed, Dostojevski mochten het genoegen smaken van epileptische
aanvallen. Een ziekte kan dus tot zeer grote kunstuitingen leiden. Dostojewski had ze
nooit willen missen. Echter er zijn volgens mij meer mensen met epileptische aanvallen
die geen grote kunst voortbrengen; zij lijden.
Van Gogh begon 30 april 1989 aan twee ziekenhuisschilderijen (brief aan zijn zus Wil(helmina) – brief W11).(4) Het ene schilderij is een lange ziekenzaal en het andere de
binnentuin die Vincent van Gogh vanuit links van de tweede verdieping van de
arcadegaanderij, van waaruit hij op de binnentuin uitkeek heeft geschilderd. (beide Oskar
Reinhart collectie Winterthur). Het kleine gebouwtje rechts in de hoek bestaat niet meer.
Vincent schildert hier ook met de ervaring die hij heeft opgelopen tijdens zijn verblijf.
De kleine vissen in de vijver kan hij onmogelijk gezien hebben van die tweede
verdieping. Vincent blijkt ook veel kennis te hebben van de planten; acht bloembedden
met vergeet-mij-nietjes, kerstrozen, anemonen, dotterbloemen ……Drie donkere en kale
boomstammen steken vreemd af tegen de kleurige bloembedden en ik vraag me af of die
nog geen bladeren hadden eind april ? Vincent schildert vanuit wat hij ziet, gezien en
rond gelopen heeft en interpreteert onder invloed van zijn gevoelens en ideeën. Het
schilderij is dus niet zoals het is maar een samenballing van verschillende
ervaringstandpunten en in die zin kun je het ook abstract noemen. Cézanne mag gerust
de vader van deze manier van kijken genoemd worden. (zie mijn Privé Domein 88)

Hotel de Dieu
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Van Gogh heeft ook Arlésiens en Arlésiennes geschilderd die wij in groten getale
aantroffen op de eerste mei, de feestdag van de Gardians met als patroonheilige St.
George van (Catalonië waartoe deze streek vroeger behoorde). De Camargue paarden
worden gezegend en vele feestelijkheden vinden plaats rondom de arena. Van madame
Ginoux, caféhoudster van het Gele Huis, waar Vincent kamers had gehuurd heeft hij in
1888 en 1889 zeven schilderijen gemaakt.

Arlesienne madame Ginoux 1888

‘Musée Réattu’ is een bezoek zeker waard. Het ligt aan de oever van de Rhône.
Het behoorde vroeger tot de Grote Priorij van Malta, ook wel Maltezer Orde genoemd en
daarvoor de Johannieterorde, speelde een grote rol bij de kruistochten en houden zich nu
bezig met liefdadigheidswerk. Het gebouw is een aangenaam labyrint van
aaneengeschakelde gebouwen met binnenplaatsen, loggia’s, uitzichten en intieme
ruimten waar ook de schilder Jacques Réattu (1760-1833) zijn atelier had en zijn werken
geschonken heeft aan zijn stad. Er is een donatie van tekeningen van Picasso te zien,
werken van Alechinsky en een aantal minder bekende maar verrassende kunstenaars.
In Acte V, een tijdelijke tentoonstelling, waren video’s, foto’s, schilderijen te zien van
voor mij onbekende kunstenaars met onder andere een schitterende sculptuur van
Tjeerd Alkema (1942 Ned.).

J. Réattu: La Mort de Tatia, 1788

Tjeerd Alkema, Le disque Blanc, m.m. 1982

Arles wordt wel de hoofdstad van de Camargue genoemd, een delta van 70.000 ha tussen de grote en kleine
Rhône, een schitterend sappig, gebied; zoet en zout zijn hier vrienden, flamingo’s waden en zeven plankton,
bouwen moddernesten, reigers, kiekendieven en grutto’s vinden hier een paradijs.

Camargue
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Er is hier in de buurt, Frankrijk, Italië, Duitsland … zoveel moois te zien dat als je niet oppast zo gegrepen
wordt dat je er bezeten van raakt en daar hoef je geen epileptische aanval voor te krijgen.

Zonder afbreuk te doen aan alle plaatsen die we bezocht hebben en die ik onmogelijk in
dit tijdsbestek allemaal kan bespreken.
Bezoek Avignon, Provençaalse zeven pausenstad (1309-1377) – Babylon aan de Rhône,
waar we slechts één nacht gebleven zijn om het pauselijk paleis te bezoeken en met een
open trammetje door het oude centrum zijn gekacheld om vanuit het hoger gedeelte
beneden ons de Rhône te zien glanzen en spetterende lichtreflecties onze ogen deden
tranen. Een prachtige stad die ons blijft naroepen: “Jullie hebben niet alles gezien – keer
als de duivel - het is nog steeds een janboel in pausendom – terug.
Neem Tournus met zijn schitterende Abdij Saint-Philibert een fluisterend-verstilde
romaanse kerk. Wat te zeggen, loop er stilletjes doorheen, ervaar … ja het ingetogene
religieuze, de stilte is overal aanwezig, totaal anders dan die van Troyes of Metz.
Een lege kerk zonder meubilair is het mooist.

Zijbeuk

kooromgang met mozaïeken

Het enorme Benedictijnencomplex in Cluny toont opkomst, bloei, ondergang en reconstructie en toont des te
meer dat alles vergankelijk is maar ook dat alles weer opnieuw –anders- begint.
Met bastion Carcassonne en het piepkleine vol van geheimen Rennes-le-Chateau zijn we aanbeland in
Katharenland.

Hoeveel boeken zijn er niet over de Katharen verschenen. Kathaar schijnt zowel ‘zuiver’
(in de leer) als ‘ketter’ te betekenen – het ligt er maar aan van wiens kant je het bekijkt.
Katharen waren een gevaar voor de andere ware leer van de katholieke kerk en daarom
gaan duizenden mensen ten onder aan moordpartijen en kruistochten tegen deze
dwaalgasten. Voor de Katharen is het een geluk dat ze geloofden in de onsterfelijkheid
van de ziel en de reïncarnatie. Op grond van al die oorlogen – ook nu nog – gevoerd om
het idee dat men het ware geloof vertegenwoordigt vraagt Dick Swaab zich af: “Zou de
mens beter af zijn zonder religie ? Ik denk het wel.” (3)
Carcassonne is een citadel, hoger gelegen, met dikke stadsmuren heeft de eeuwen
getrotseerd - mede dankzij de restauratie onder leiding van wonderdokterrestaurateur
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879).
Metz
Deden we het allereerste aan om het nieuwe satellietmuseum van het Parijse Centre
Pompidou te zien. De hoofdarchitect is de Japanner Shigeru Ban. Het lijkt op een grote
nomadentent met veel houten spanten. Het is gigantisch ruimtelijk met een enorme
inkomsthal, een klein café binnen en het restaurant speelde zich buiten af.
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Op de tweede en derde verdieping waren overzichtstentoonstellingen te zien van de
conceptkunstenaar Sol LeWitt (1928-2007) en de designerbroers Ronan en Erwan
Bouroullec. Die van Sol LeWitt was indrukwekkend. Er waren wall drawings te zien van
1968-2007 waaraan tachtig tekenaars twee maanden bezig zijn geweest de tekeningen
op de wanden over te brengen om na de tentoonstelling te worden vernietigd om elders
opnieuw te kunnen worden uitgevoerd.

Ik kan u onmogelijk de totaalervaring meegeven, maar stel u een hele lange brede gang
voor met een verdubbeling aan de andere zijde en u zult ervaren dat u wordt
meegezogen in een goddelijk universum, bijna religieus, in een museum als kathedraal
van licht en glorie waar geen oorlogen worden gevoerd.
Even kijken naar die andere, bijna zwart van uitlaatgassen, kathedraal St-Étienne. Binnenin gloriëren de glasin-lood ramen van Chagall.
Een poging gedaan de ‘Chapelle de Tempeliers’ te bezoeken die helaas gesloten was volgens daar
rondhangende Gothic-deathmetal jongeren terwijl we via een glazen plaat in de diepte de graven zagen met
gebeeldhouwde tempeliers.

Op Place Saint Jacques lees ik op een winkelraam:
“Les travailleurs n’ont pas à payer la crise du capitalism”,
maar ik las in mijn gedachten:

“Les gens culturelles n’ont pas à payer la crise politique – la crise financielle pour gens comme Wilders – pour gens comme…….”
Verwonder u om al het SCHONE dat mensen iedere keer opnieuw creëren.
1, 2, 3 Dick Swaab: We zijn ons brein, 2010, pagina 379, 349, 334, uitgeverij contact
4.
J. van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven van Vincent van Gogh 2, vierde deel, pag. 165, 1974
TENTOONSTELLING: KOEN VERMEULE (1965) RIJKSMUSEUM TWENTE: 9 juni-30 september

Het vertrek – Le Départ
Aaron van Erp: www.timvanlaeregallery.com t/m 30 juni
Manifesta 9 Genk in oude steenkolenmijn t/m 30 september. ‘Laag over Laag’.
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