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Terug naar Amersfoort en De Pont in Tilburg
Eind jaren 1960 en begin 1970 reisde ik in mijn rode fiat sportwagen naar Amersfoort om
daar een bijdrage te leveren aan het blad ‘Aldoende’ van de ‘Stichting Kunstzinnige
Vorming Muurhuizen’ waarvoor ze mij gevraagd hadden. Het waren de jaren waarin mijn
tekenmethode furore maakte. Er zijn daar ook mooie kindertekeningen verloren geraakt.
Ik houd me aanbevolen voor wie ze nog eventueel in een kast heeft liggen. Helaas is de
drager van het blad de zeer enthousiaste Henri van Marwijk overleden.
Ik herinner me Muurhuizen als een prachtig stukje van het oude Amersfoort. De naam
Muurhuizen, die als een cirkel rondom het oude centrum loopt is ontstaan omdat de
huizen hier gebouwd zijn op de afbraak van de stadsmuur op het moment dat Amersfoort
uit zijn voegen groeide en er een tweede wal gebouwd moest worden. (na 1451)
Bij mijn vorige bezoek aan Amersfoort had ik geen tijd meer gehad eindelijk eens het
Mondriaanhuis te bezoeken.
Het is geen teleurstelling geworden. Het Mondriaanhuis, waar Mondriaan geboren is, is
nu een prachtig museum dat ik iedereen aanraad. Des te meer omdat er nu een
schitterende tentoonstelling te zien is van Thijs en Evert Rinsema en Theo van Doesburg
die een link hebben met Mondriaan: ‘Rins & Does bij Mondriaan’.
In een statig pand dat eerst zowel huis als annex schoolgebouw was omdat zijn vader
hoofdonderwijzer was van de Christelijke nationale school toont de benedenverdieping de
geschiedenis van Pieter Cornelis Mondriaan (1872-1944)

De gebogen lijnen van zijn wieg heeft P.M. later wel even rechtgetrokken

Geen wonder, als je alleen al de tekst hierboven leest, dat Mondriaan verslaafd was aan
zwart - wit en de primaire kleuren rood, geel en blauw en dat wel in geometrischeabstracte (rechthoek, vierkant, driehoek) vormen, waarbij vlakken worden doorsneden
door horizontale en verticale lijnen. Mondriaan roerde zelfs met zijn lepeltje vertikaal in
zijn koffie, was verzot op het ‘vertical dancing’ van de beroemde danser Fred
Astaire.(1899-1987)
Aan de hand van een tijdsbalk is de hele ontwikkeling van Mondriaan te volgen en ook
zijn atelier aan de Rue du Départ 26 waar Mondriaan van 1921-1938 heeft gewoond is er
nagebouwd te zien.
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In de zomer van 1914 ontmoetten Evert Rinsema en Theo van Doesburg (1883-1931)
elkaar toen ze als militair bij dezelfde Veldpost in Tilburg gelegerd waren.
Hoe toevallige gebeurtenissen zo’n samenhangend levensverhaal tot stand kunnen
brengen. Alsof het zo heeft moeten zijn en gebeuren. Evert (1880-1958) zal zeker
verteld hebben dat zijn broer Thijs (1877-1947) in zijn vrije tijd al tekende en schilderde
en het werk kopieerde van beroemde voorgangers als Geertgen tot St. Jans, Severini en
Kandinsky.
Van Doesburg, de grote man achter De Stijl heeft Mondriaan pas ontmoet 6 februari
1916. Mondriaan hebben de gebroeders Rinsema nooit ontmoet.
De bovenverdieping en de schatkamer beneden zijn nu ingericht voor “Thijs & Does” .
Een bijzondere geschiedenis mag je de verhouding tussen de schoenmakers Thijs en
Evert Rinsema uit Drachten en hun vriend Theo van Doesburg en via deze met Kurt
Schwitters, Paul Citroen, Charley Toorop wel noemen.
Thijs en Evert waren geen gewone schoenmakers en zijn ook niet volgens het
spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij je leest’ gebleven. Het waren beiden filosofisch
ingestelde kunstenaars die van het schoeisel van de voet (aarde) tot en met hart
(gevoel) en hoofd (geest) reikten. Thijs maakte heel wat roodgelakte schoenen voor
Theo van Doesburg die vaak naar Drachten kwam - inspireerde daar de hele omgeving
met zijn ideeën - bracht leven in de brouwerij van dit oorspronkelijke turfdorp.
Thijs Rinsema heeft zich aan allerlei stijlen blootgegeven. Onder invloed van kubisme,
purisme van Ozenfant en Corbusier, futurisme, Dada, symbolisme, abstracte kunst en
naturalisme schildert Thijs allerlei onderwerpen in allerlei stijlen. Hij heeft zich nooit
volledig aan de abstracte werkelijkheid van de Stijl overgegeven.

Nel Rinsema-invloed Charley Toorop Voetballers 1925 Comp. voorwerpen jaren’20 stilleven jaren 1930
jaren 1930
o.i.v. kubisme, purisme,

Thijs Rinsema o.i.v. Kurt Schwitters’ Dada’ en ‘Merz’ die bij hem dank zij Theo v. Doesburg op bezoek kwam
Collagedoosjes voor bijzondere dingen (15x15x15) jaren 1923
Zie ook voor bijzondere dingen www.facebook.com/kybelis
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Dada was (kinder)spel, vernietiging van kunst en poëzie. Zo liepen Kurt Schwitters en de
Rinsema’s eens in het bos van Drachten, zwiepte Kurt als een kind aan takken van
bomen, deden ze het geluid van vogeltjes en koeien na, verzamelden gevonden
voorwerpen als papiertjes en zochten samen naar een ideale verdeling en plakten die
collages thuis bij Thijs als een groepsactiviteit aan en over elkaar. Dada verovert
Drachten en Nederland. Kurt Schwitters draagt cijfergedichten en het opnoemen van het
alphabet van-achter-naar-voren en omgekeerd voor: 1,2,3, 4,5/ 5,4,3,2,1,/ 6. Het wordt
zeer hilarisch voorgedragen.
Theo van Doesburg bemoeide zich met de inrichting van Drachten, voorzag de
‘Papegaaienbuurt’ van de primaire kleuren van de Stijl en beïnvloedde architect Cees de
Boer bij de ontwerpen van zijn huizen in Drachten.
Thijs Rinsema tovert zijn huis van binnen met muren en meubels in de geest van de Stijl.

Kleurontwerp begane grond huizen Papegaaienbuurt

Bij Thijs thuis

We hebben het dan nog niet gehad over Evert Rinsema die met zijn aforismen en
volzinnen bekendheid heeft gekregen en Theo van Doesburg die onder pseudoniem van
I.K. Bonset schrijft.
Evert Rinsema:
“is een kunstvoorwerp een kunstwerk Werk met aandacht,
we zullen het geestelijk zien
Want waar aandacht ontbreekt,
is een kunstvoorwerp,
daar is niet slechts de schade,
geen kunstwerk
’n mindere en minderwaardige productie
we zullen het van nabij zien
maar daar is gemis, verval van innerlijke rijkdom,
daar is geen rust geen midden
I.K. Bonset schrijft op een dadaïstische letterklankbeelden en poëzie.
(fragment uit Lobelia 1 (te lezen op schoolmuur Doezastraat 5 leiden) Kurt
Op mijn tafel is de hemel: sterren-wit in lila-blaauw
Op mijn tafel staat ’n inktpot Ligt een smerig eindje touw.
Dada doet me denken aan het verhaal-klankengedicht de ‘Piepende Aarde’ wat een
jongen geschreven had en dat op verschillende manieren werd voorgedragen:
‘Heel lang geleden was de aarde gegroeid Op een keer gebeurde er iets De aarde begon te piepen
Piep – Piep – zzz – oe – oe – kwaak – zzz-zzz – pieppiep – piep – een man duwde het zand weg – hij kwam er
al met een hand uit – piep a a piep ja da da ja De man kwam er uit.
De tentoonstelling in het Mondriaanhuis in Amersfoort duurt nog tot en met 30 sept.

Het is zeer de moeite waard ook het Dr8888 Rinsema museum in Drachten te bezoeken.
KAdE kunsthal in Amersfoort toonde ‘Contemporary Art From The Caribbean’ een uitgewaaierde platte ovaal
van eilanden en landen met ondere andere kunstenaars
uit Cuba, Jamaica, Haïti, …Suriname, Curacao… en Costa Rica. Landen die onder invloed hebben gestaan van de
Fransen, Engelsen, Spanjaarden en Nederlanders. Een helder ingerichte tentoonstelling waarin iedere
kunstenaar tot zijn recht kwam.
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Installaties, video’s, sculpturen en schilderijen van kunstenaars waarin velen in het buitenland waaronder
Nederland gestudeerd hebben. Een mixture van westerse invloeden gelardeerd met snoefjes inlandse
eigenaardigheden. De wereld is een grote smeltkroes geworden, globalisatie heeft gewonnen.
Voor Nederland zijn vooral Marcel Pinas en David Bade de meest bekende kunstenaars.
Beiden zijn zeer veelzijdige kunstenaars en ofschoon ik zelf verschillende werken van Pinas in mijn bezit heb
vond ik zijn sculptuur staatsolie van Shell met daarin allerlei botten te gemakkelijk en overduidelijk, het liet te
weinig te raden over aan de toeschouwer.

Marcel Pinas

R. Oduber Kima Mono,
video 4 min, 2011

Limber Vilorio, Dominc.repl., Moon 3
tek., polyester op plexiglas, 99cmdiam.,2008

De video van Ryan Oduber is zeer gelaagd en geheimzinnig. Het gaat over carnaval en de pracht en praal, de
zonden die daarbij begaan worden, de spanning tussen man en vrouw, gebruiken, legenden. De madonna is
bedekt met gouden muntjes en houdt een porseleine baby vast. Deze Chinese poppen worden “Frozen
Charlie’s” genoemd naar een mythe waarin de vriendin Charlotte doodvriest en Charlie sterft aan een gebroken
hart. De handschoenen van de madonna bewegen en koesteren het kind maar duiden ook op een erotische
gebeurtenis.

René Korten (1957) in projectruimte van de Pont. (tot en met zondag 2 september)
Zeven september 1995 schreef ik René Korten een brief met de titel: “Een toevallige
ontmoeting bij het in- en uitgaan van De Pont”. Er volgden nog een paar wederzijdse
brieven en een tentoonstelling op 5 oktober 1995 in mijn huis en nam ik zijn werk op in
mijn tentoonstelling “Het Venijn van de Muze” in het Pierre Cuypers museum (1996) in
Roermond. In deze brief liet ik me toen al lyrisch uit over De Pont.
Op 5 november 1995 schreef René mij onder andere:
…….” Ik ben in mijn werk van een houding van analyse geleidelijk overgegaan in de
synthese. Het analyseren heeft voor mij te maken met een bepaalde mate van
onzekerheid, misschien zelfs onwetendheid. In het analyseren probeer je, op een bijna
positivistische manier greep te krijgen op de dingen door ze geïsoleerd te onderzoeken.
Ik denk dat ik in die isolatie zelfs geprobeerd heb om ’n eigen universum te creëren.
Nu is de overgave juist belangrijk geworden, overgave aan de volheid van het leven door
( op een niet-wetenschappelijke manier) met verbanden bezig te zijn. Die verbanden zijn
nodig omdat het leven voor mij, als in de Hegeliaanse dialectiek, in essentie bestaat uit
sets van tegenpolen. En die worden eigenlijk niet in synthetische zin, maar in
syncretische zin met elkaar verbonden, d.w.z. er is sprake van versmelting, maar die
leidt niet zoals bij de synthese tot een nieuwe, hogere eenheid waarin de oorspronkelijke
tegenstrijdigheden opgeheven worden. Bij syncretisme is sprake van een fusie waarin de
oorspronkelijke tegenstelling analyseerbaar blijft. Dat is een vorm van harmonie die ik
nastreef; niet het uitwissen van verschillen, maar betekenisvolle coëxistentie.”

Zaaloverzicht De Pont Projectruimte
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Cold Storage, 165x120, 1997

Bishop, 90x120, 2011 beide acryl op mdf

In het verleden zat het analyseren en het zoeken naar de versmelting van tegendelen,
het verstandelijke-gevoelsmatige, het wetmatige-vrije, het apollinische-dionysische
elkaar nog wel eens in de weg maar nu heeft René Korten beelden van volmaaktheid
gevonden waarin de samensmelting gevonden is. Een ideaal bereikt in schilderkunst
maar niet in het ware leven. Hendrik Driessen, directeur van De Pont schrijft in het
voorwoord van de catalogus: “De schilderijen van René Korten laten zich al van veraf
lezen. Bij beschouwing van nabij geven ze wel meer van zichzelf prijs maar veranderen
ze niet fundamenteel van karakter of betekenis”. Misschien zit hierin toch een addertje
onder het gras. De schilderijen van René Korten zijn zo evenwichtig dat de strijd
gestreden is en dat je je afvraagt is dit het einddoel (van de mensheid) of moet er toch
nog iets zijn dat wringt en te raden overlaat ? Er kleeft een groot gat tussen Korten en ..
Aaron van Erp.
De tentoonstelling van Aaron van Erp bij Tim van Laere in Antwerpen was in alle
opzichten een zeer groot succes.
In het interview in de catalogus wordt o.a. de vraag gesteld: ‘Er heerst een oorlogssfeer
in al je werken. Denk je ook op die manier over wat er in de wereld van nu gebeurt?
Aaron van Erp.: ‘Ik geloof dat onze generatie is opgegroeid in een van de veiligste
maatschappijen die ooit bestaan hebben. Ik denk wel dat het niet helemaal realistisch is
te denken dat die veiligheid eeuwig zal duren. Oorlog is in principe een normaal
verschijnsel’.

Stilleven in oorlogstijd, 80x110, 2011

D. de Leeuw; De jager en de visser

DAVE DE LEEUW nog tot en met 6 september bij www.feldbuschwiesner.de
in Berlijn
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