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Privé Domein 120 
Schoonheid in verval of verval in schoonheid ? Weten we nog wie we zijn? Waar gaan we 

naar toe ? 

 
Ieder jaar bezoek ik de ‘Cofa’ (Cologne Fine Art). Nu deed zich vorig jaar het verschijnsel voor dat ik er met een 
vriend zo ongeveer alleen rond dwaalde. Er was geen sfeer, er hing een dodelijke stilte. De beurs werd op 17 
november geopend, terwijl op 13 november de vreselijke aanslagen in Parijs plaatsvonden. Kennelijk was de 
schrik naar Keulen overgewaaid. 
 
Dit jaar was de sfeer totaal anders. Al bij aanvang was het druk en wat me opviel waren de dames, 
sjiek geklede, een beetje bolle rokken van onder tot op kniehoogte, stiletto naaldhakken scherp als 
een mes stuwden de vrouwen naar ongekende hoogte, en om boven te eindigen, ze waren allemaal 
’s ochtends vroeg naar de kapper geweest, geen haartje zat verkeerd. Hun tasjes waren van de 
allerduurste merken. De leeftijden varieerden van 35 naar boven de 70tig jaar. 
Ze werden rondgeleid door deskundigen en luisterden aandachtig om ‘s avonds hun mannen 
uitvoerig te vertellen welke kunstwerken moesten worden aangekocht. 
Slechts een paar dagen daarna vond ‘Pan’ Amsterdam plaats. Ook hier veel mooie, maar wat 
bescheidener geklede vrouwen. Nu ik het toch over het vrouwelijke geslacht heb wil ik toch vooral 
zeggen dat ze er allemaal zo goed, welvarend en gelukkig uitzien. 
Wel zag ik op allebei de beurzen alleen blanke mensen of zoals een vriend uit het westelijk deel 
van Nederland me appte: “Blank Upper”. 
 
‘Pan’ probeert de Tefaf te evenaren, de hele dag worden de heerlijkste canapés en amuses op 
schalen hoog boven de hoofden van butlers gedragen om door gretige mensen binnen de kortste 
keren verschalkt te worden. 
Toch is eerlijk gezegd het niveau van het kunstaanbod een slok op een wijntje minder. 
De ‘Zero’ stands van Galerie De Rijk – Dep Art – Kanalidarte zijn duidelijk in opvatting en het 

mooist ingericht met wanden van warm grijs (de Rijk), subtiel wit, versterkt door Italiaans licht, 

(Dep Art) en zwart (Kanalidarte). Veel stands zijn een mengelmoes van kunstenaars van lijkt wel 
toevalliger wijze opgehangen werken van kunstenaars zonder veel onderling verband en kwalitatief 
niet altijd even scherp. 
 
Direct bij binnenkomst valt het oog direct op ‘galerie De Rijk’ waar de grote wanden kunstwerken 
dragen van Toni Costa (1935 Gruppe N), Dadamaino (1930-2004), Klaus Staudt (1932) en de hier niet 
zo bekende Antonio Scaccabarozzi (1936-2008).  
Wat de bedoelingen van de kunstenaars uit Italië ook zijn er is altijd sprake van schoonheid; 
zelden zul je er zware meeslepende kunst aantreffen. Zero kunstwerken in het bijzonder zijn veelal 
verblindend mooi, lichtvoetig en speels als een hinde, of er nu gaten in het doek zitten zoals bij 
Dadamaino, of de tere gefragmenteerde met acrylverf opgebrachte gouache streepjes op niet 
geprepareerd doek, dat gevouwen wordt, van Giorgio Griffa (1936), of de fluoricerende gedrapeerde 
kardinaal dieprode richel kruisen van Pino Pinelli (1938) (Dep Art), de uitstulpingen van Turi Simeti, 
Enrico Castellani en Agostino Bonalumi (zie ook Pr. Do.105). Het lijkt wel of deze kunstenaars 
allemaal uit het rijke roomse verleden komen fladderen; alsof ze kardinalen waren die zich 
verwereldlijkt hebben maar zwemen van religiositeit op hun vleugels meevoeren.  
 
Het werk van de Chinese kunstenaar Chen Rue Bing (1970) bij galerie De Rijk sluit feilloos aan bij 
de ZERO kunstenaars. Als de board van Tefaf zegt naar vernieuwing te zoeken zou galerie De Rijk 

een aanwinst kunnen zijn. 

 
Dep Art: Pino Pinelli                                    De Rijk: Costa, Dadamaino, Staudt en Chen Rue Bin               
 
Zelfs als een Italiaanse kunstenaar kritiek uitoefent over wat zich in de maatschappij afspeelt dan 
nog kom je niet onder de schoonheid van de uitbeelding uit.  
Het vurige licht van de neonsculptuur ‘Rode Brigade’ van ‘Maurizio Cattelan’ (1960 Padua) is lokaas 
voor wat het symboliseert. Maurizio Cattelan begon ooit als meubelmaker en besloot op een dag 
kunstenaar te worden toen zijn motor het begaf op de vlucht uit de naar vis ruikende nevel van 
Padua, in het gehucht Varnasca dichtbij Piacenza.  
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Cattelan is een hyperrealistisch kunstenaar (die vindt dat originaliteit niet bestaat zoals in Nederland Rob 

Scholte). Cattelans kunstwerken worden gekenmerkt door zwarte satirische humor, extra gekruid 
met pessimisme en melancholie, maatschappij kritiek; absurd–ernstig, controversieel-morbide en 
vol met verwijzende symbolen. 
 
Waren de ZERO kunstenaars een product van het optimisme uit de beginjaren 1960 toen het overal 

nog economisch voor de wind ging, de laatste jaren van de zestiger jaren eindigden in mineur met 

als gevolg instabiliteit die leidde naar ontevredenheid en opstanden van ontslagen arbeiders en 

studenten, niet alleen in Italië maar ook in Frankrijk, Spanje en Duitsland (Rote Armee Fraktion). 
Extremistische rechtse- en linkse groeperingen trekken ten strijde tegen de macht van het 
kapitalisme; macht die terug moet naar het volk. De staat wordt uitgeroepen als de ware terrorist. 
De Bethlehem-ster verwijst naar de plaats waar Jezus geboren is. De kerstmis groet van de 

‘Brigate Rosse’ belooft echter niet veel goeds. 
Het blijft een wonderlijk verschijnsel dat Italiaanse kunstenaars onder elk malheur dat ze overkomt 
er toch iedere keer in slagen kunstwerken te creëren die van een overdonderende schoonheid zijn. 
Onder het dak van schoonheid wonen vele gedaanten. 
 

    
Kanaliarte:Cattelan: Brigate Rosse –        HIM (2001)    Het Negende uur  1999   Manhole Boymans 2001 
Rode Brigade Kerstmis groet  
                                                                                             
Even verderop treedt een sterk penetrerende geur van verse verf mijn neus binnen en ervaar ik 
direct intens mijn kinderjaren als ik met mijn ouders op bezoek ging bij een bevriende 
schilderfamilie. De geur van verf in hun huis en atelier heeft me tot de dag vandaag de liefde voor 
schilderkunst in mijn ziel geplant. 
Het blijkt dat ik in de wat donkere ruimte van Piet Hein Eek ben verzeild geraakt. Marc Mulders 
heeft hier een aantal kleinere doeken hangen die zojuist geschilderd blijken te zijn, allemaal 2016. 
Wat ik ervan moet denken laat ik aan de lezer over, maar het zijn niet zijn beste werken, ook niet 
bij galerie Dom’Arte. 
 
Links - rechts en overal kijkend voel ik plotseling dat er iemand in mijn arm met me mee begint te 

lopen. Ik kijk verrast op en zie een vrouw van middelbare leeftijd en ik zeg tegen haar: “Ik geloof 

dat u de verkeerde man hebt maar het zou kunnen dat u bij mij beter af bent waarop ze 

antwoordde: “Daar valt over te discussiëren – of zei ze:” Er valt niet over te discussiëren” – en weg 

was ze. Misschien is ze zo in de war geraakt door de kunstwerken dat ze het ook niet meer weet en 

iedere man voor de ware-hare houdt. 

 

Plotseling zie ik aan de zijkant van galerie Ramakers twee abstracte werken van Ien Lucas (1955) 
hangen en overvalt me een schuldgevoel. In mijn nieuwsbrief 118 heb ik vooral de spectaculaire 
‘One Night Stand’ van de Chinese kunstenaar ‘Cai Guo-Qiang’(1957) in het Bonnefantenmuseum 

belicht. Door de orgie van vuurwerk en opspattende verf viel mijn geheugen even stil en vergat ik 
dat in de grote doorloopgangen zes enorme doeken hingen van Ien Lucas die grote indruk op mij 
maakten. Zowel Cai als Lucas zijn beïnvloedt door het Amerikaanse expressionisme (1945-1960).  
Pollocks overall drippings hebben Lucas een enorme vrijheid gegeven, als ze zonder gebruik van 
een kwast, de verf zelf sturend het werk laat doen. Verder heeft het spel ‘tussen de lijnen’ van 
‘Morris Louis’, een vertegenwoordiger van de strengere richting binnen het Amerikaans expressionisme, een 
grote aantrekkingskracht op het werk van Lucas uitgeoefend. Ien Lucas snijdt repen doek (met een 

verre blik op Mondriaans gekleurde stroken), die geverfd worden en weer ingenaaid op doek of creëert 
werken met een verfpomp op een manier iemand een tapijt weeft. De met acrylverf geschilderde 
schilderijen van Lucas zijn ook spectaculair maar niet in de zin van die van Pollock en Cai, maar 
door de ingehouden, introverte, verzadigde lyriek waarin ik met mijn glijdende blik word 
meegenomen.  
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Morris Louis                            Ien Lucas     240x180, 2014            97x97, 2016              240x180, 2014 
 
Thuis gekomen lag op mijn bureau nog een groot artikel uit de NRC van 11 november: “Is iedereen 

bi ? Dit is waarom jonge meiden met elkaar zoenen.”  De kern van het verhaal is dat de grenzen 
tussen mannelijk en vrouwelijk steeds meer worden opgeschoven waardoor het onduidelijker wordt 
wie nu man en/of vrouw is en wat hun rollen zijn. Mijn aandacht werd toch vooral getrokken door 
de illustrator/kunstenaar Paul Faassen (1967) die ook veel illustraties voor Vrij Nederland heeft 
gemaakt. De illustraties van Faassen, kleine kunstwerkjes to the point, zijn doortrokken van een 
verfijnde zachtaardige humor die alle stormen van het leven weten te relativeren en wars zijn van 
iedere vorm van opgeblazen hysterie. Een stille glimlach zal bij menige toeschouwer het gelaat 
even minder verstrakken. 
 

  
In fact we are all equal                            Bladart                                    DÁág Lef Ogeltje    Mijn seksuele voorkeur hangt af van    
but some people are prettier                                                                                                 m’n humeur                                                                             
 
Na een paar dagen thuis reis ik naar Antwerpen om de tentoonstelling van Kati Heck (1979 Düsseldorf)) bij de 
bekende galerie Tim van Laere te gaan bekijken. Kati Heck is een zeer gevierd kunstenaar die al veel 
internationale tentoonstellingen op haar naam heeft staan. Het is de tweede keer in korte tijd dat ik het werk 
van Kati Heck zie; ze had onlangs nog een grote tentoonstelling in het MUHKA. Juist omdat ik de kunstwerken 
van Kati Heck moeilijk kan verteren wil ik per se haar tentoonstelling zien. 
Ik loop de galerie binnen, zie in een oogwenk slechts een zestal schilderijen hangen op grote witte wanden 
waartussen veel ruimtes en een enkel beeld op de vloer. Wat je dan plotseling overkomt is moeilijk te 
omschrijven. Ik was direct overtuigd, verrukt van zoveel intensiteit die van de werken uitstraalden. 
 
Als ik het werk van Kati Heck met een hele mond vol moet samenvatten: 
  
Bizar-hyperrealistisch-surrealistisch-grotesk-theatraal-opgeblazen-monumentaal-entertaining  
bevreemdend–verwarrend-romantisch-sprookjesachtig-speelse gekkigheid kritisch - toch ook boos 
en lief tegelijk. 
                                                                                                                                                                     

Wat kan die meid (sorry Kati) Schilderen en Tekenen. En dat allemaal geleerd op die oubollige 
academie in Antwerpen – ik herinner me van een lang geleden bezoek dat het academische-
klassieke tekenen en schilderen daar hoog in het vaandel staat. Kati Heck gebruikt het hele 
arsenaal van schilderen: Van Grof-Ruw en Slordig en Weglatend tot uiterste Verfijning als een 
Miniatuur. 
  
Het is dus totaal duidelijk: Je ontkomt niet aan haar blik, je kunt je hoofd afwenden maar dan 

neem je haar beelden mee naar bed en zullen deze direct tijdens je slaap opdringend verschijnen. 

 
Het lijkt wel of de hele schilderkunst van afgelopen eeuwen ineens op je hoofd valt. 
Zou Kati Heck zich in haar gekkigheid en veelzijdigheid verwant voelen met Mozart ? Een titel van 
een aquarel heet: ‘Mozartkugel, Halbe, Halbe’ en eronder staat À PROPOS (wat ik te zeggen heb) 
en op zijn kop in het beeld staat ALTER (van alter ego?). De figuur lijkt inderdaad op Mozart die op 
stenen letters zit TEI?L en eronder ERB?E. 
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Het zijn vrienden en bekenden die Kati Heck thuis in allerlei bizarre settings plaatst, fotografeert en 
op het doek projecteert waarbij ze gebruik maakt van kunstlicht en hierdoor grote verschillen in 
donker, licht en schaduwen kan creëren. Met een filter op een lamp kan Heck andere kleuren op 
een figuur of object laten vallen waardoor allerlei scherpe gradaties van licht opdoemen. Het is 
duidelijk in haar werken terug te herkennen. Soms vallen kleuren helemaal weg. Handen en voeten 
zien er bevreemdend uit. Kati Heck durft met het grootste gemak naast uiterste figuratie compleet 
abstracte en lege vlakken te zetten die bevrijdend werken. 
In een interview met Luc Tuymans lees ik dat ze in de toekomst meer vrij wil gaan werken, zonder 
projector en modellen in haar atelier.  
 

 
 Selbstverständlich die Ubernamhme                         Prozess                              Portret Tim van Laere 
 

Wel moet ik eerlijk bekennen dat ik haar werken waar niet zoveel figuren opstaan meer waardeer, 
vooral haar portretten vind ik ongelofelijk sterk, ook psychologisch gaat hier een intensiteit vanuit. 
Volgens mij komt ze daar vanzelf achter, het theater zal verdwijnen en diepgang zal winnen. Kati 
Heck heeft alles in zich om een groot kunstenaar te worden. 
Er zullen door Kati Heck gedurende het „PROZESS ZUM TEUFEL POSITIONEN’ ingenomen worden! 
 

    
 Schlüsselbund olie op gestikt doek   Zum Teufel Positionen        Dreimal selbst mit Magiër   O Wir haben von nix gewusst                                                                                                     
 
Op naar het gemeentemuseum in Den Haag waar een aantal bijzondere tentoonstellingen te zien 

zijn. We verblijven in ons geliefde ‘Paleis Hotel’ middenin hartje Den Haag. Wat is Den Haag een 

aangename stad. Nientje heeft voor het eerst sinds jaren flink kunnen lopen. 

 
Onderweg lopen we binnen bij galerie De Rijk met hun prachtige ZERO collectie die me wisten te 
vertellen dat een blikje poep van Piero Manzoni uit 1961 op 7 december bij veilinghuis Il Ponte in 
Milaan € 275.000 opgebracht heeft. (zie Pr. Do. 105). En dan te weten dat zijn adellijke familie hem 
ooit om zijn bizarre opvattingen hebben willen laten opsluiten. 
 
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft weer eens uitgepakt met een aantal tentoonstellingen: van 

modeontwerper Hubert de Givenchy to Audrey with love, de sculpturen van Rodin tot en met 

Bourgeois, Rinus van de Velde en Alice Neel. Genoeg om er een dag rond te dwalen. Zoveel 
schoonheid bij elkaar, ik krijg er buikpijn van. Ik kies ervoor in deze brief alleen de tentoonstelling 
van Alice Neel (1900-1984) te bespreken. 
 
Ik kende Alice Neel en haar werk nauwelijks. De plaatjes die Rogier Ormeling me stuurde zeiden me niet 
zoveel. De plaatjes in de catalogus, die ik op het einde van de tentoonstelling in de museumshop doorbladerde, 
halen het niet bij het echte werk. En ik was niet de enige die dit opviel.  Pas als je haar werk in het echt ziet 
gaat ze werkelijk voor je leven.   
 
Alice Neel, Amerikaanse, heeft dus meer dan drie kwart van de twintigste eeuw meegemaakt en 
heeft alle stromingen in de kunst aan zich voorbij zien trekken. In de jaren 1980 was het gedaan 
met de kunstbewegingen; vanaf die tijd zweeft iedere kunstenaar ins Blaue hinein. Alice Neel had 
niet veel belangstelling voor het impressionisme dat zij zag als een formalistische-geësthetiseerde 
kunstvorm die niet de donkere kant van het bestaan liet zien. Voor de impressionisten was het 
leven een feest. Neel heeft vanaf het begin een zwakte voor de kwetsbaarheid, de psyche van de 
mens. 
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Als Neel haar vrienden, kunstenaars en bohemiens schildert gaat het altijd om zo’n klimaat te 
scheppen dat de kwetsbaarheid van de personen aan de oppervlakte komen. Neel voelt meer voor 
de Duitse expressionisten Otto Dix en Georg Grosz van de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ die in de jaren 
vóór de tweede wereldoorlog kritiek leverden op de sociale en politieke omstandigheden. Vincent 
van Gogh, Oskar Kokoschka en Edvard Munch waren betrokken kunstenaars die haar inspireerden, 
evenzo existentialistische filosofen zoals Nietzsche. Neel had weinig belangstelling voor het 
Amerikaanse Expressionisme (1946-1960) van Pollock en de zijnen en zeker niet voor de 
conceptuele kunstenaars (1967-1980) die iedere vorm van realisme als een ‘afgelopen zaak’  
beschouwden. Neel vond deze stromingen betekenisloos, niet menselijk. Alice Neel valt met haar 
opvatting over wat goede kunst is in de verkeerde tijd waardoor ze lang op erkenning heeft moeten 
wachten. Een kernpunt in de ontwikkeling van Alice Neel is dat ze al die jaren zichzelf is gebleven. 
Jezelf blijven is voor een kunstenaar van levensbelang. Dat je niet omkoopbaar bent. In deze tijd 
draait alles om geld. Grote galerieën bepalen wat goede kunst is en kunnen aan hun rijke 
collectioneurs, die elkaar als een schimmel aansteken, vragen wat ze willen.  
 

        
Ontaarde madonna 1930  Isabetta 1935              Elenka 1936                     Ellie Poindexter 1962    Don Perlis Jonath 1982 
 

In het begin van Neels carrière zijn de werken donker, meer verhuld, allegorisch. Ontaarde 
madonna uit 1930 doet denken aan obscure werken van Dix en Goya; het zou kunnen verwijzen 
naar de dood van haar eerste kind en de ontvoering van haar tweede kind Isabetta toen ze 
getrouwd was met de Cubaan Carlos Enriquez. Isabetta wordt na de scheiding zonder toestemming 
bij zijn familie ondergebracht. Alice Neel krijgt in 1931 een zenuwinzinking en komt een jaar lang 
in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. In Elenka is het werk al vrijer, zelfstandiger; onder invloed 
van de fotografie snijdt ze beelden af waardoor de aandacht meer wordt verlegd naar de bloes en 
het gezicht. Overigens heeft dit schilderij wel iets weg van het werk van de Nederlandse magisch 
realistische kunstenaar Charlie Toorop die soortgelijke werken in dezelfde tijd maakte. De witte 
bloes bestaat gedeeltelijk uit onbeschilderd doek. Naarmate Alice Neel ouder wordt veroorlooft ze 
zich steeds meer vrijheden; zo schildert ze ronde cirkels om borsten en knieën weer te geven (zie 

Poindexter en Auder). Neels werken worden impressionistisch lichter van kleur, vrijer en losjes 
geschilderd terwijl de inhoud een expressionistische gevoelsuitdrukking uitstraalt. 
 
Betrokkenheid kenmerkt het hele leven van Alice Neel. Neel is een paar keer getrouwd geweest, 
heeft kinderen verloren, de wereldoorlogen en de Vietnam oorlog ervaren, had meedogen met de 
onderklasse waarbinnen ze in Harlem heeft gewoond en was lid van de communistische partij. Neel 
was een fervente strijder voor de rechten van de vrouw – Neel heeft van de drie feministische 
golven er twee ten volle meebeleefd (de suffragettebeweging voor vrouwenkiesrecht tijdens de 

Eerste Wereldoorlog en de seksuele revolutie in de jaren zestig), de gender problematiek in het 
algemeen en in het bijzonder de genderidentiteit: ‘Wie ben ik, ben ik man of vrouw of beiden ?’.     
Het is een thema dat ik ook bij Kati Heck meen te zien. Bij het portret van Kati Heck ‘Gute Morgen 

Sahnehäubchen’ vroeg ik me hardop af of het nu een jongens- of meisjesportret was. In de 
portretten van Alice Neel van ‘Ritta Red en Jackie Curtis’ en ‘Jackie Curtis als jongen’ worden 
dezelfde vragen opgeroepen. 
 

                        
K. Heck Gute Morgen Sahnehäubchen (2016)  Ritta Red en Jackie Curtis  (1970)  Jackie Curtis als jongen (1972) Michel Auder    
                                                                                                                                                                                              (1980)                           
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Waar gaan we heen ?  
In de bijbehorende tekst van de tentoonstelling van Kati Heck lees ik: “……is ze geduldig het 

moment aan het plannen waarop de vrouwen de wereld gaan overnemen”.                                   

“Maar Kati dit is nog maar het halve verhaal.” 

Vrouwen studeren harder, zijn in overtal bij vele studies, kiezen meer en meer voor BOM en BAM 

moederschap en halen het sperma bij de Vikingen. Echter over een aantal generaties zal het een 

volkomen achterhaald idee zijn dat kinderen uit de moeder geboren worden, zal de scheiding der 

seksen zo diffuus worden dat er helemaal geen sprake meer is van vrouw of man. Ons ritmisch 

bewegen bij het seksuele hoogtepunt - ook dat zal gaan verdwijnen, niets blijft zoals het is… 

Misschien dat dan eindelijk het testosteron van mannen tot rust komt en de kanonnen zullen 

zwijgen. 

 

Alice Neel heeft heel bewust aan haar carrière gewerkt. Ze begreep meer en meer dat ze ook 
belangrijke mensen als curatoren, museumdirecteuren moest gaan schilderen, al hadden deze 
mensen niet altijd of nauwelijks belangstelling voor haar werk. Strategie is voor een kunstenaar 
van levensbelang. Het romantische idee van een kunstenaar, wachtend en hopend op een 
collectioneur, is voor 99% voorbij. 
 

                 
  Andy Warhol 1970                    J.Bosch: Ecce Homo          Zelfportret Alice Neel 1980                     Margaret Evan 1978                    
 

Alice Neel weet het diep beleefde, algemeen menselijke, geplaatst in haar eigen tijd vorm te geven.  
Een voorbeeld daarvan is het zeer kwetsbare portret dat Neel van Andy Warhol in 1970 heeft 
gemaakt. 
 
ZIE met hoe weinig Neel - naar wij dachten de grote onsterfelijke Andy Warhol (1928-1987) – in een 
bijna leeg vlak - als een kwetsbaar vogeltje schildert; de ogen neergeslagen, de borsten verlept, 
een korset dat zijn buik in balans probeert te houden, de wondnaden als gevolg van een aanslag 
op 3 juni 1968 door de gefrustreerde radicale feministe Valerie Solanis en de magere slappe armen 
met de gevouwen handen met daarin een zweetdoekje. Warhol berust hier, geeft zich over, durft 
niet te kijken, schaamt zich – alleen zijn lakschoenen glimmen nog. Zijn ziel staat op het punt weg 
te vliegen in de blauwe wolk achter zijn schouder. Ik voel de diepe treurnis die uit dit portret 
spreekt. Zelfs de ‘Fifteen Minutes of Fame’ zijn voorbij. Dit portret van Warhol spiegelt het lijden 
van de mens met dat van Jezus staand voor Pilatus: ECCE HOMO: ZIET DE MENS. 
 
 
 
 
 
 
Gemeentemuseum Den Haag: o.a. Alice Neel t/m 12 februari 2017 www.gemeentemuseum.nl 
Tim van Laere Gallery Antwerpen: Kati Heck t/m 21 januari 2017   www.timvanlaeregallery.com 
www.ienlucas.com 
www.galeriederijk.nl 
www.depart.it 
www.kanalidarte.com 
www.paulfaassen.nl 
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