
Henk Pijnenburg Heikant 20 5752 AJ Deurne t/f 0493 320497 0621537406 t. 0493 314416 
h.pijnenburg@hetnet.nl www.artpijnenburg.nl 
 
Privé Domein 119 04.11.2016 

 
De tranen van Museum Voorlinden. 

Het weekend van 23 en 24 oktober brachten we door bij vrienden in Overveen. Nientje had al wat minder last 
van het dotter geknoei aan haar linkerbeen.  
Tot onze verwondering hadden Herman en Marieke zondags een bezoek geregeld aan museum Voorlinden van 
Joop van Caldenborgh dat onlangs geopend is. We hoefden ons nergens druk om te maken, na raadpleging met 
het museum mochten we onze auto bij dichtst mogelijke parkeerplaats zetten, van waaruit het nog slechts een 
klein stukje lopen voor Leonie was. En in het museum waren eventueel rolstoelen aanwezig. 
 
Terwijl het in het zuiden van het land de hele dag mistig zou blijven werd het weekend in deze streek van 
bossen, duinen, villa’s overgoten met de heerlijkste zachte zonnestralen. 
  
Ik herinner me nog vaag dat oud directeur Chris Dercon van het Boymans museum tijdens een opening in de 
Kunsthal van een deel van de collectie van Joop van Caldenborgh ‘I promise to love you’ zei: ”Joop begin er niet 
aan een nieuw museum op te richten”. En was het niet architectuurcriticus Max van Rooij van de NRC die ooit 
eens schreef: ’De 20ste eeuw eindigt in de afbraak van de kerken en dat de 21ste eeuw uiteindelijk de afbraak 
van musea zou inluiden’. 
 
Het zou kunnen dat God het te benauwd vond worden in de kerken, aangetast door zondige priesters en 
afvallige gelovigen, en zijn toevlucht heeft gevonden in de kunst waarvoor de mooiste tempels verrijzen. Het 
lijkt wel of voor iedere afgebroken kerk een museum in de plaats komt. Voorlopig heeft Max van Rooy ongelijk. 
 
Landgoed Voorlinden (lindebomen) stamt al uit de zestiende eeuw. Villa Voorlinden werd in opdracht van 
Jonkheer Hugo Loudon (1860-1941), een van de oprichters van Shell, voor zijn Engelse vrouw - die opgegroeid 
is in een zelfde Engels landhuis - in 1912 gebouwd door de Engelse architect R. J. Johnston (over wie ik helaas 
geen gegevens kon vinden) in een min of meer typische landhuisstijl met Victoriaanse kenmerken. 
 
Als ik naar de villa loop, nu restaurant, vallen mij de enorme typische Engelse langgerekte schoorstenen op 
alsof het oren zijn die niets ontgaan. 
 
Het licht dat de villa en het omringende land streelde bracht me al onmiddellijk in een euforische stemming.  
  
De villa is 16 meter hoog terwijl het aan de achterzijde gelegen museum door zijn lichte, ijle transparantie  
ieder moment omhoog zou kunnen zweven, heeft een hoogte van 8 meter ,een lengte van 110 meter en een 
breedte van 53 meter. Architectenbureau Kraaijvanger uit Rotterdam heeft een liefdevol verbond tussen villa en 
landschap tot stand weten te brengen. 

 

 
 
De binnen de perken gehouden wilde tuin van Piet Oudolf is een lusthof voor mens, bijen en vlinders, schurkt 
welwillend aan tegen het strakke museum. Transparant, mooi slank en lenig gebouw met daglicht dat door 
115.000 onder een hoek afgesneden buisjes indirect naar binnen valt. Een velum onder het doorzichtige glazen 
dak in combinatie met indirect ledlicht omgeven de kunstwerken in een onwaarschijnlijk stille betovering. De 
glazen puien die overal aanwezig zijn doen binnen en buiten met elkaar één worden. 
 
In het museum toont Caldenborgh 40 van de 10.000 werken uit zijn privéverzameling, verschillende perioden 
van stromingen en stijlen die de vrijheid weergeven van een particuliere verzameling. Een gedeelte van het 
museum herbergt de permanente collectie, het middengedeelte is bestemd voor één grote tentoonstelling 
gewijd aan één kunstenaar – nu Ellsworth Kelly, en bij de ingang begint steeds een wisseltentoonstelling die nu 
de titel heeft van ‘FULL MOON’. Bij binnenkomst word je al van een afstand gevangen door het gloedvolle 
‘Maanlichtlicht 1V’ schilderij uit 1912 van Jan Sluijters (1881-1957). Er gaat een rilling door mijn lichaam. Jan 
Sluijters staat voor mij bekend als een temperamentvolle geladen kunstenaar die onterecht geen internationale 
erkenning heeft gekregen. Ik beleef bij het zien van dit ‘Maanlicht’ schilderij met Jan Sluijters mee; alsof vanuit 
zijn slaapkamerraam het magische maanlicht alle onbenoembare roerselen van de ziel in opperste staat 
brengen en Sluijters als een razende naar zijn schildermateriaal grijpt en het schilderij in één keer raak neerzet 
– werkelijkheid en beleving vallen als een eenheid samen. 
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De groenig-blauwige lucht en het bloedrood voor het landschap waarin naakte sprietige bomen met nauwelijks 
bladerdek kwetsbaar de hoogte hebben gezocht draaien direct mijn darmen doorheen en veroorzaken een 
spanning die onstilbaar ‘heimweetranen’ oproepen naar alles wat wij mensen niet kunnen vasthouden en gaan 
verliezen.                                                                                                                                             
Mondriaan kon ook zulke flegmatische landschappen met die fragiele bomen die hij zag langs het riviertje ‘Het 
Gein’ schilderen. En Jacoba van Heemskerk had het ook. Maar ze haalden het beiden niet bij dit schilderij van 
Jan Sluijters. Voor dit schilderij alleen al zou ik naar Voorlinden zijn gereden. En eigenlijk was dit schilderij 
genoeg voor de hele zaal. Het werk van Esther Tielemans (Ned.1976) ‘The Performance’ 2011, in dezelfde zaal 
bestaande uit horizontale en verticale overglanzende panels, waarin het maanlicht weerkaatst, kunnen niet 
tippen aan het tot in het diepst van je ziel treffende werk van Jan Sluijters. Ja, slechts een oppervlakkige 
weerspiegeling. 

 

                         
                                            Maannacht 1V 
 
Trouwens ik vind het knap dat ‘Joop’, laten we hem die zegt ‘I promise to love you’ maar tutoyeren, in grote 
zalen veel leegte weet te scheppen waardoor alle werken nog nadrukkelijker en intenser aandacht krijgen. 
In de tweede ruimte zie ik een werk van Damien Hirst met de titel: ‘Stubbed out love’, 323 peuken achter glas; 
een intiem verslag van na ‘de daad’, als de liefde = hartstocht uitgedoofd is en er slechts een peuk overblijft. 
Ik heb het al vele malen gehoord dat het na de daad zo lekker is een sigaretje te roken. 
Als Hirst er echter telkens bij die daad aan moet denken om die sigarettenpeuken te verzamelen gaat de 
spanning er toch wel vanaf zou ik denken. Trouwens ik vind sigaretten vooral vies en stinken; alsof je met een 
tong door een asbak schuurt. Al mijn vrienden die gerookt hebben zijn na een aantal van die daden allemaal 
heel vroegtijdig in het crematorium geëindigd. COPD, benen eraf, longkanker, hartfalen - sigaret en lichaam 
eindigen letterlijk in as. 
 
Tegenover ‘Stubbed out of Love’ ligt een groezelig matras van ‘Kuitca’(Arg.1961)  op de grond, het zou het bed 
van Hirst en zijn geliefden kunnen zijn geweest. ‘Stubbed out love’ en ‘Bed’ kunnen niet anders dan een 
verwijzing naar elkaar zijn. Een mistroostig tranig ensemble maar daarom niet minder waar. 

        
 
Joop Caldenborgh verzamelt zoals deze tijd is; er zijn geen stromingen meer; kunstenaars zijn nomadische 
individuen met talloze identiteiten in zich verborgen, die hun ideeën overal vandaan kunnen halen; uit alle 
lagen van de geschiedenis van de kunst, de banale wereld òf voortbouwend op òf het relativeren van het werk 
van een andere kunstenaar. Zo reageert ‘Josse Dávilla’ (Mex. 1974) op het werk van ‘Donald Judd’ (1928-
1994). 
Van Donald Judd is hier in de tentoonstelling geen werk te zien. Donald Judd, filosoof, kunsthistoricus, 
kunstcriticus en tenslotte kunstenaar zocht uiteindelijk naar een manier die noch schilderen noch beeldhouwen 
was; wilde beide in een werk verenigen wat leidde tot zijn ‘Specific Objects’. Zijn ‘Stack Sculptures’ (Stapel 
Sculpturen) zijn opgebouwd uit rechthoekige dozen van dezelfde afmeting die in een verticale rij tegen een 
wand worden geplaatst. Judd maakt gebruik van industriële materialen als gegalvaniseerd ijzer of gelamineerd 
hout. Als Judd kleur gebruikt mag deze nergens naar verwijzen als naar de kleur zelf. Persoonlijke emoties 
gelden niet. Deze richting in de kunst wordt aangeduid als ‘Minimalisme’ – jaren 1970, waartoe bijvoorbeeld 
ook ‘Carl Andre’ (1935), ‘Sol LeWitt’ (1928-2007) en ‘Robert Morris’ (1931) behoren.  
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In 1985 huwt ‘Carl Andre’ met kunstenares ‘Ana Mendieta’  (1948-1985). Nog in hetzelfde jaar, na een avond 
flink drinken, stort uit het raam van een 34 hoog appartement in New York in een eindeloze schreeuw  Ana 
Mendieta naar beneden – een niet opgehelderd ongeluk waaraan veel vragen kleven. Hoogstaande en zuivere 
ideeën staan in de levende werkelijkheid elkaar nog wel eens in de weg. 
Jose Dávilla gebruikt kartonnen verpakkingsmateriaal met de namen van firma en verwijzingen van spullen 
erop afgebeeld. De vraag is of dit imitatie, een hommage of een vorm van kritiek is. Wat is zuiverheid, wat is 
eerlijkheid; in ieder geval wordt de zuiverheid van het minimalisme hier gerelativeerd. Ik weet absoluut niet of 
deze gebeurtenis een rol heeft gespeeld bij de motieven van Jose Dávilla . In deze tijd zou het ook geen 
betekenis kunnen hebben. Toch kan het niet anders dat in de kunstwerken van Donald Judd na 1985 veel 
tranen, schuldgevoel en duistere gedachten opgeborgen moeten liggen in minimalistische, tot in de essentie 
teruggebrachte basisvormen…. Ben altijd als beschouwer van kunstwerken niet argeloos; ben op je hoede ! 

 

  
Donald Judd 1968/1969                 Jose Dávila 2010                          Donald Judd 1990 
 
Michaël Borremans (1963) is als een nog grotere komeet dan Luc Tuymans, plotseling, maar vrij laat – de 
kunstenaar was de veertig jaar gepasseerd - in de kunstwereld omhooggeschoten. Zijn prijzen op de 
kunstmarkt zijn zelfs hoger dan die van zijn Belgische landgenoot Luc Tuymans (1958). 
Romantisch-academisch: klassiek geschilderde roerloze mensen, de gezichten meestal afgekeerd van de 
wereld, ondoordringbaar in hun psyche, verlatenheid is troef; melancholie overspoelen de werken en een 
onbenoembare dreiging ligt op de loer. 
Er zijn zes schilderijtjes van verschillend formaat van Borremans die een meisje voorstellen die een hand boven 
een ei houdt. Het blijkt een zoektocht van de kunstenaar te zijn naar het juiste formaat, het juiste licht en 
kleurpalet. Mij gaat het meer om het ‘ei’ waar het meisje naar kijkt – heel het leven begint met een eitje dat 
bevrucht wordt – maar ik vind het eitje in de hand van het meisje een vies eitje. Vertrouwt het meisje haar 
eitje nog wel ? 
Er blijven veel vragen die iedere toeschouwer zichzelf kan stellen. In dezelfde zaal hangt rechts tegenover het 
werk van Borremans een vroeg wittig werk van de Italiaanse Zero kunstenaar ‘Turi Simeti’ (1929) met 24 
regelmatig in rijen van 4x 6 geordende ovale vormen (1962). Zouden deze witte ovale eivormen voor Joop 
Caldenborgh een verwijzing kunnen zijn naar Michael Borremans schilderij ‘Meisje met hand boven een ei’ ?   
De zuiverheid van Zero tegenover de ondoorgrondelijkheid en het onzuivere ei van Borremans ? Toch hebben 
ZERO kunstenaars als Turi Simeti ook werken in puur zwart gemaakt waarin al het licht zit opgesloten. 

 

           
Een van de zes                 Simeti 1962                     Simeti 1965 pr.verz           Ron Mueck 1958 (2013) 

 
Door deze prachtige zalen dwalend bestormen me vele vragen. In kunstwerken wordt alles wat zich in een 
persoonlijk leven en de relatie met wat zich in de wereld afspeelt samengebald. 
Er zijn vele spannende kunstwerken te zien die ik hier onmogelijk allemaal kan beschrijven, ga het zelf allemaal 
beleven en laat u onderdompelen in verrukking, afkeer en troost; tracht dicht bij uzelf te komen. Misschien is 
de redding van de mens nog mogelijk in deze tijd van ‘opgestapelde’ emoties. 
p.3 



              
Richard Serra (1939) Open ended   James Turell (1943) Sky Space Roni Horn (2009/) Leandre Erlich (1973) 
                                                                                                                                Swimming Pool 
Ik had hier bij het zien van de minimalistische glazen sculpturen van ‘Roni Horn’ (1955) niet dezelfde intense 
beleving als toen ik ze voor het eerst zag in ‘De Pont’ (Pr. Do. 113). Het is vooral de verdienste van Hendrik 
Driessen die voor deze tentoonstelling de aanloop naar de zaal met de tien grote op IJsland geïnspireerde 
glazen sculpturen een over de hele 70 meter lengte van het museum een grote afgetimmerde hoge lange 
schuin toelopende wand van 6 meter naar 3 meter gemaakt had om dan als toeschouwer met een schok 
geconfronteerd te worden met een immens weidse grote ruimte met daarin de 10 glazen sculpturen die door 
het licht van boven en vanuit de glazen sculpturen je deden huiveren van schoonheid en zuiverheid. Je was in 
De Pont bang deze heilige ruimte te betreden alsof zoveel zuivere lichteffecten niet te verdragen zijn…………….  
 
Het overzicht van ‘Ellsworth Kelly’ (1923-2015) is indrukwekkend. Het is belangrijk dat de toeschouwer de 
bijbehorende film ziet waarin Ellsworth Kelly zelf aan het woord is tijdens een interview waarin een kwetsbare 
Kelly met ademhalingsapparatuur – ‘Schilder zijn is een gevaarlijk beroep door het veelvuldig gebruik van 
terpentine en kleurstoffen die je gezondheid aantasten’. De door en door abstracte werken van Kelly blijken 
toch allemaal geïnspireerd op de werkelijkheid: de plantenwereld in de natuur, lichamen en objecten zoals Kelly 
ze noemde. Lichaamsdelen van billen en borsten maar ook de gebogen lijn die een vliegtuig maakt bij het 
opstijgen worden in heldere kleuren, ontdaan van alle toevalligheden, op enorm grote doeken tot uitbeelding 
gebracht. Je zou kunnen zeggen: ‘Het persoonlijke zo onpersoonlijk mogelijk weergeven – zonder de emoties 
van het abstract expressionisme. 
Kelly paste zijn gedachten niet alleen toe in tekeningen en schilderijen maar ook in de vele sculpturen die hij 
gemaakt heeft. Belangrijk is voor Kelly de grens waarop twee figuren elkaar raken. 
Kelly is een vertegenwoordiger van het ‘Minimalisme’ (vanaf 1960) en de ‘Hard Edge’(1945-1960) 
schilderkunst. Minimalistisch in het uiterste vereenvoudigen van vormen en de ‘Hard Edge’ schilderkunst waarin 
de zuiverheid van de kleur en de scherpe hoeken belangrijk zijn. 
Rudi Fuchs heeft de tentoonstelling met bruiklenen uit de hele wereld schitterend samengesteld. 
 

         
                  Red Curve 1972      -       Kelly    -  White Curve 1972   

             
  Blue Ripe  1959     -      Kelly  -   Atlantic 1956    JCJ Vanderheyden Horizon in Blue Space 1996 pr.coll.        
                                                                                                                          
Ik moest tijdens deze tentoonstelling sterk denken aan ‘JCJ Vanderheyden’ (1928-2012) die met zijn ‘shaped 
canvas’ vorm heeft gegeven aan zijn beleving van wat de kunstenaar zag tussen de contouren van een 
vliegtuigraam; het schouwspel van de ervaring van de witte wolkenmassa en de beleving van de intensiteit van 
de overweldigende kleur blauw van het uitspansel. Het is een schilderij geworden die de kijker onontkoombaar 
in zijn hart raakt. Een magisch beeld van eenvoudige vormen die een tot aan de randen ‘uiterste-aan-
ingehouden spanning’ oproept. Wellicht zal JCJ Vanderheyden een grote verwantschap met Kelly hebben 
gevoeld. 
Terwijl de zon Voorlinden over-vloedde plensden er regendruppels naar beneden onder het overhangende dak. 
Tranen van zoveel … en tranen van Wim Pijbes die een voor mij onverklaarbare move in zijn leven heeft 
gemaakt.                p.4 


