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H(em)el 

In de apotheek vallen me de zacht strelende oogstappelgroene kleuren op – bedoeld om 
mensen lenteachtig op hun gemak te stellen voordat ze met ladingen medicijnen naar 
buiten gaan. Medicijnen helen tenslotte. Plots schiet me ook de naam binnen van de 
Amerikaanse kunstenaar Anna Appleby, ze doet haar naam alle eer aan, een nazaat van 
de Amerikaanse colourfield painters (1946-1960), laat zich inspireren door de kleuren van 
bomen en bloemen, die ze in abstracte kleurvelden weergeeft. 
 

            
                       oogstappels                                         Anne Appleby (geb.1954) 
 

Maar het meest werd ik nog getroffen door een aanvliegende assistente achter de balie – 
ik noem haar Angel – bemiddelaarster -, met blond golvend haar - wel een mindere 
versie van Botticelli’s  ‘Venus’ - het hoofd schuin gericht, geroutineerd met haar vingers 
een glijdende lade openend waarbij het leek of vingers almaar langer werden. Ik vroeg 
me af: zie ik wat ik zag ? Nee, je ziet alleen wat je denkt te zien op een bepaald 
moment, alles is slechts tijdelijk zien in bepaalde omstandigheden, een bepaalde tijd.  En 
gebonden aan de individuele persoon. Niets is zoals je denkt dat het is.  
 
Leonie had een congres in Huis ter Duin in Noordwijk, hoog gelegen, met een trap van 
hemel naar aarde en vandaar gezien als een Jacobsladder, die voor haar door krampen in 
kuiten en onverwachte plaatsen niet te nemen viel – we hopen vurig binnenkort 
zekerheid te krijgen wat er aan te doen is. Herseninfarct, heupbreuk en mitralisklep 
reparatie het kan er allemaal nog wel bij…maar volhouden zal ze … al sputteren we 
beiden. Vandaar ook die lange vingers van de apotheekassistentie. 
Maar goed de stranden in Noordwijk zijn een verademing, Hollandse luchten, rustige en 
zuivere stranden, wijds en niet ordinair vol als in Scheveningen. 
Het strand ligt vol met erotische verwijzingen: dubbele zwaardschede, hartschelpen, 
venusschelpen, open wijde mantelschelpen, ‘kuise’ nonnetjes, blubberige kwallen 
opgaand in het strand. 
Ik zag enkele mooie vergezichten zeetaferelen die me aan Koen Vermeule doen denken. 
 

    
                                                                                     Koen Vermeule 
 

Ofschoon de zeeën bij lange na voor velen een levensgevaarlijke tocht betekenen naar de 
vrijheid waan ik me toch – op veilige afstand – even in een harmonische wereld. 
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Brazil, Beleza ?! 

Ik rijd toch naar Scheveningen, niet om daar de stranden te bezoeken. Braziliaanse 
kunstenaars staan in verband met de Olympische Spelen deze zomer volop in de 
belangstelling. Brazilië verkeert in een grote politieke en economische crisis en Kunsthal 
Kade in Amersfoort en Beelden aan Zee in Scheveningen wijden hieraan uitgebreid 
aandacht. Kunsthal Kade, heb ik nog niet bezocht, 38 Braziliaanse kunstenaars doen mee 
aan ‘Soft Power’ en in Beelden aan Zee 23 kunstenaars. 
 
Ik heb altijd moeite met de grote ruimte in Beelden aan Zee – deze is in mijn ogen 
overzichtelijk-onoverzichtelijk, ik verlies mezelf daar, de ruimte waait erg uit – vergelijk 
en voel het verschil met De Pont in Tilburg waar ze er altijd in slagen mooie kabinetten te 
maken waarin beelden ‘hun’ plaats krijgen. 
Oorspronkelijk was het Beelden aan Zee museum villa ‘Paviljoen van Wied’ dat koning 
Willem1 voor zijn echtgenote liet bouwen. Architect Wim Quist heeft het tot een museum 
omgebouwd voor de verzamelaars Theo (1927-2005) en Lida Scholten. 
 
‘Black Gold’ van José Bento, een gouden kruiwagen met een soort briketten of staven 
van goud van kostbaar jacaranda hout. De jacarando boom is nu uitgestorven door de  
grootschalige ontbossing: wordt waarde alleen bepaald door marktwaarden of het 
behoud van de natuur ? Op iedere staaf staat: ‘Black Gold’. 
 

   
José Bento (geb. 1962)               Hector Zamara (geb. 1974)               AI Weiwei 
 

‘Vrachtfiets met opstapeling’ van de kunstenaar Héctor Zamara is een verwijzing naar 
een typisch Braziliaans vervoersmiddel van allerlei materialen. De fiets draagt 400 kilo 
opengewerkte bakstenen die door de arbeider op vernuftige wijze worden vervoerd en 
verwijst naar de enorme belasting en instabiele constructie voor de gewone man. Brazilië 
behoort tot de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Het werk doet me denken aan 
de opstapelingen van Ai Weiwei (1957), de beroemde Chinese maatschappijkritische 
kunstenaar. 
 
Amsterdam 
We zijn echte operaliefhebbers en volgen bijna allemaal de nieuwste opera’s in de Stopera. 
Combinaties van prachtige decors en uitmuntende dirigenten met het Nederlands Philharmonisch of 
Concertgebouw orkest en de voor ons juiste plaatsen – dicht op het orkest en toneel – geven ons 
een totaalervaring die hemels aandoet. 
Eerlijk gezegd ben ik auditief lang niet zo goed onderlegd als visueel. Vraag mij niet 
details van de gespeelde componisten; ik moet het hebben van de totaalbeleving. 
Een indrukwekkend decor vond ik die van Jannis Kounellis (1936) voor Lohengrin in 2014 van 
Richard Wagner (1813-1883); zware grijzige platen van gelijke hoogte en breedte, waartussen 
telkens één speler, verschuivende grote platen, industrieachtig, abstract en arte povera ineen. 

                                                                                                                                        
Een totaal Gesammtkunstwerk was de cyclus ‘Der Ring des Nibelungen’. 
De laatste opera ‘Pique Dame’ (Schoppenvrouw) van Pjotr ILjitsj Tsaikowski (1840-1893) met 
dirigent Mariss Jansons zou je bijna het tegendeel van het decor van Kounellis kunnen noemen. 

Deuren, spiegels en wanden van Russische interieurs uit die tijd worden vernuftig in en uit elkaar 
verschoven. Het gaat natuurlijk altijd om het tekort van de mens waaraan deze wanhopig aan 
probeert te ontsnappen. 
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De volgende dag bezoeken we in het Stedelijk museum de designs van de Amsterdamse 
School (1910-1930): een art deco stroming (1920-1939) in architectuur, meubels, lampen, 
klokken, keramiek en grafisch design. De bekendste ontwerpers zijn Michel de Klerk 
(1884-1923), Piet Kramer (1881-1961), Joan Melchior van der Mey (1878-1949) en Hildo Krop 
(1884-1970) en daarom heen allerlei andere minder bekende ontwerpers. De beweging 
wordt gekenmerkt door golvende baksteengevels, hoge schoorstenen, gedecoreerd 
metselwerk en gebeeldhouwde details afgeleid van organische vormen van planten, 
dieren en secondaire kleuren als paars, oranje en groen. 
Een reactie op de fantasieloze massaproductie en een poging de arbeider te verheffen 
door aandacht en zorg te besteden aan sociale woning bouw zoals in de Spaarndammer 
buurt. Met de vroege dood van Michel de Klerk was het eigenlijk reeds afgelopen met 
deze stroming die nog een aantal jaren naijlt. 
 

        
     Spaarndammer buurt 
  

Ik kijk in het verleden van Rudi Fuchs (1942) met zijn oeuvre tentoonstelling ‘Opwinding’ 
in het Stedelijk Museum gedurende zijn jaren als directeur in het van Abbemuseum (1975-

1987) - die zijn gloriejaren zijn – in mijn herinneringen tintelende elkaar uitdagende 
tentoonstellingen van werken omgeven met glorievol licht in de oude zalen van het van 
Abbemuseum - waaraan de nieuwbouw van het Stedelijk in mijn ogen niet aan kan 
tippen – als directeur van het Gemeentemuseum Den Haag (1987-1993) en tenslotte het 
Stedelijk Museum (1993-2003), welke helaas als een nachtkaars uitging. Een ander 
hoogtepunt is zijn artistieke leiding aan Documenta 7 in Kassel. 
In het oeuvre van Rudi Fuchs zijn twee stromingen te ontdekken die ik zou willen 
omschrijven als het MalerWald/Gewalt met Baselitz, Lüpertz, Immendorff en Kiefer en de 
strengere richting met Carl Andre, Donald Judd, Sol LeWitt, Dibbets, Kounellis, Schouten, 
Aalders, Charlton en vele anderen. 
 

      
             Immendorff                                                        zaaloverzicht              

Rudi Fuchs: ‘Kunst laat zien dat dingen altijd weer veranderen. Niks blijft hetzelfde. En 
dat is heel erg troostrijk in onze wereld.’ (helemaal waar maar voor grote groepen mensen 

onverdraaglijk). Fuchs: ‘De opwinding is weg, de kunst is vredig geworden’. 
Inderdaad, daarom had de tentoonstelling beter “De Opwinding Voorbij” genoemd kunnen worden. 

 
Den Haag. 

Een weekendje Den Haag met de trein en met taxi’s (Leonie kan nauwelijks lopen) naar ons 
hotel midden in de oude straatjes dichtbij Palais Noordeinde geeft mij tijd die buurt eens 
beter te leren kennen. Wij gingen in het verleden altijd direct naar het doel, een museum 
of bepaalde galerie, waardoor er meetal te weinig tijd overbleef. 
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Paleis Hotel ligt in de Molenstraat, de Hof Buurt, midden in het oude stadshart. Om de 
hoek, Noord Einde, is galerie De Rijk met zijn Zero kunst waar op dit moment de Duitse 
kunstenaar Klaus Staudt (1932) zijn geometrisch ritmisch dansende blokjes toont die 
beweging, schaduw en ruimtelijkheid oproepen die gestold in het heelal zweven. 
In deze buurt kun je heerlijk kris kras door nauwe straatjes lopen waar je alleen maar 
unieke winkeltjes aantreft van individuele ondernemers – niet aangetast door 
grootbedrijven. Haagse Bluf kan natuurlijk niet uitblijven. 
Uiteindelijk beland ik in het in Amsterdamse School gebouwde warenhuis ‘De Bijenkorf’ 
(1924-1926) van Piet Kramer. Indrukwekkend van buiten, maar binnen slaat me de schrik 
om het hart – de hele benedenverdieping bestaat uit parfumeriezaakjes. Kennelijk heeft 
de mens vele geurtjes nodig om onze multi-individualiteit uit te geuren. 
 
Museum Mesdag. (Hendrik Willem Mesdag 1831-1915) 
Ik vermoed dat het wel 40 jaar geleden is dat ik voor het eerst dit museum bezocht. 
In mijn herinnering is blijven hangen dat het geheel er armoedig uitzag en dat ik met 
mijn neus op het kolossale doek stond. Misschien heb ik het helemaal mis. 
Vorig jaar is het museum heropend na 10 jaar van herstel, overdoeking en herinrichting. 
Een gigantische klus zoals een video ons laat zien; wetenschappelijk een topprestatie. 
Maar met een grandioos resultaat: Nientje en ik werden meegezogen in een gigantische 
hemelse panorama ervaring van het Scheveningse strand en het dorp Scheveningen. 
In ieder geval sta je nu niet met je neus op het doek, de afstand is 14m, de hoogte van 
het doek 14m, de omtrek 120. en de oppervlakte 1680m2. 
Behalve Mesdag zelf hebben verschillende andere kunstenaars aan het panorama 
meegewerkt: zijn vrouw Sientje van Houten schilderde het dorp Scheveningen, .H. 
Breitner de kavallerie en artillerie en Th. De Bock de lucht en duinen. 
 

  
 
Gemeentemuseum Den Haag 

Het was de laatste dag dat we Judith van Gustav Klimt (1862-1918) konden bewonderen, 
de wufte sensuele en gevaarlijke vrouw die de vijandige legerleider Holofernes verleidt 
en hem als toetje na onthooft – in het Bijbelverhaal is Judith een kuise vrouw. Er is één 
zaal helemaal aan Judith gewijd die omgeven aan alle wanden omgeven wordt met vier 
rijen onder elkaar geplaatste parfumflesjes waarop aan de linkerzijde motieven van de 
decoratie van het schilderij te zien zijn. Geraffineerd licht straalt de bezoeker tegemoet. 
De Haagse Bijenkorf, maar dan op zijn best. 
Door de huichelachtige moraal in die tijd leed zo wat iedere man aan syfilis. 
De vrouw was in die tijd een machtig wezen. De vrouw uitgerust met een ‘vagina 
dentata’ die na afloop van het spel de man castreerde door mans fallus af te bijten. 
Castratie wordt in die tijd in verband gebracht met het castratiecomplex van Freud (1856-

1939) maar het schijnt dat Freud hierover zelf nooit iets heeft geschreven.                       
Als een reactie op het traditionalisme van het Wiener Künstlerhaus wordt de ‘Weense 
Secession’  in 1897 opgericht door Gustav Klimt, de architect Joseph Maria Olbrich(1867-

1908), Josef Hoffmann(1870-1956)  en Otto Wagner (1841-1918). 
Een andere beruchte kunstenaar uit die tijd was Egon Schiele (1890-1918), die wegens zijn 
uitgesproken erotische tekeningen zelfs in de gevangenis belandde. 
Egon Schiele schildert zijn vrouw Edith in tegenstelling tot zijn erotische tekeningen in 
traditionele kledij en nogal preuts. ‘Ja, immers wie zijn eigen vrouw liefheeft……’  
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Klimt: Judith     met vier wanden parfumflesjes    zaal met Schiele        Schiele          Schiele: Edith 
 

Edith is het enige Schiele schilderij in Nederlands museale bezit.                                 
Ook deze zaal ziet er fantastisch uit, in naar ik vermoed geïnspireerd door Josef 
Hoffmann die samen met onder andere Koloman Moser (1868-1918) lid waren van de 
Wiener Werkstätte (1903-1939) waar in tegenstelling tot massaproductie prachtige 
meubelontwerpen, sierraden, kleding en keramiek handmatig worden gecreëerd. 
In 1918 slaat de Helse Spaanse Griep toe in de hele wereld waaraan Klimt, zijn vrouw en kind, 
Schiele en Koloman Moser sterven. In de Eerste wereldoorlog sterven 15 miljoen mensen, aan de 
Spaanse griep 50 miljoen mensen. 

 
New Babylon van Constant 
Om het optimisme erin te houden bezoeken we in hetzelfde Gemeentemuseum de  
New Babylon tentoonstelling van Constant Nieuwenhuys (1920-2005). 
Ofschoon lid van de CoBrA beweging was Constant veel meer. In 1956 wordt Constant door Asger 
Jorn uitgenodigd een congres in Alba Piëmont bij te wonen over industrie en kunst. Constant pleit 
hier voor een vrije architectuur en komt tijdens zijn verblijf in aanraking met zigeuners die in 
benarde omstandigheden leven. Constant ontwerpt voor deze zigeuners in 1956 zijn eerste New 
Babylon maquette. Constant streeft meer en meer naar een synthese van de kunsten waarbij 
kunstenaars, architecten, beeldhouwers en technici samenwerken om de monotonie van de 
stedenbouw in die jaren vijftig en de macht van politieke machtstructuren te doorbreken. Door het 
optimisme van de jaren zestig gelooft Constant dat de mens uiteindelijk vrij van werken zal zijn en 
zijn leven kan inrichten zoals hij het zelf wil vormgeven. Geïnspireerd door het boek De Homo 
Ludens van Huizinga gaat Constant steden ontwikkelen waar de creatieve vrije mens tot volledige 
ontwikkeling kan komen. 
Zover is de mens nog lang niet, als utopie is het waard ernaar te streven. Van 1956-1969 en in 
1974 wordt New Babylon officieel afgesloten door een tentoonstelling in het Gemeentemuseum 
waaraan hij alle schaalmodellen, landkaarten, collages schenkt en verkoopt. 
 

         
 
Thuis, duik ik het tuinhuisje in en neem mijn gereedschap om rigoureus te gaan snoeien en het 
totaal onschadelijk maken van wildgroei. Vooral de laurier met zijn onstuitbare drang naar 
voortplanting moet het ontgelden. Mijn vagina dentata zijn: de black & decker motorzaag, de wat 
ik noem halve maanzaag met een steel van 2,50m, de gebogen boszaag, het ongenadige kenau 
hakmes voor kleine zijtakken, de elektrische zaag, de Neptunes drietand en tenslotte de religare 
hark die alle rotzooi bijeen harkt. Hoe je ook ontkent; je afkomst kun je bijna niet verloochenen. Ik 
wil doorzicht en inzicht. 
Even later slaat de hel uit de hemel toe, hagelstenen al tennisballen, vernielen wat de religare hark 
bijeen geharkt had. In He(me)l zit duidelijk ook de Hel; blijkbaar zijn het vrienden. 
p.5 
 


