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KRABBEDANS en Van Abbe  
Krankzinnig druk met de tentoonstelling in de Krabbedans. Rondleidingen, ontvangen van 
geïnteresseerden, workshops gehouden door medewerkers en vrijwilligers die de 
Krabbedans een goed hart toedragen. 
Tot en met zondag 2 oktober is de tentoonstelling nog te zien. 
Ook van mensen van het van Abbemuseum zelf heb ik enthousiaste reacties gehad. 
Wim van Krimpen hoorde ik zeggen : “Het klopt, het klopt….. 
Inderdaad een tentoonstelling moet kloppen, schilderijen en tekeningen omarmen elkaar 
als in een muziekcompositie, met spanning en tegendraadsen en toch een harmonie van 
de verzamelaar. 
 
In het van Abbemuseum zijn werken te zien van verzamelaars die het museum 
sponsoren. Ik was bij de opening aanwezig en eerlijk gezegd vrij snel mompelde ik in 
mezelf dat Piet Hein Eek daar de echte Blitz heeft gemaakt met zijn typische 
houtinstallatie, dwars omhooglopend door de toren met strakke grillige vormen  
waartegen de diverse verzamelaars slechts enkele werken, te veel tegen elkaar aan, 
zonder ruimte hebben mogen bevestigen. Een echt beeld van wat deze collectioneurs 
verzamelen krijg je hierdoor niet echt. Over het algemeen gesproken zijn het dure 
werken, die wel misschien meer overeen komen met hun financiële positie en meer 
status moeten uitstralen. De jonge verzamelaar Philip van de Hurk beweert in zijn video-
interview dat hij steeds minder wil verzamelen maar dan wél kiest voor echte kwaliteit, 
waarmee Philip bedoelt dure werken waarover geen discussie meer hoeft te worden 
gevoerd. Neem me niet kwalijk maar het zijn absoluut niet de beste vier Picabia’s die we 
hier te zien krijgen, in mijn ogen eerlijk gezegd zeer middelmatig. De echte goede 
Picabia’s zijn natuurlijk niet meer zo gemakkelijk te verkrijgen. 
Misschien laten deze verzamelaars zich te veel adviseren. 
Ik heb al zo vaak gezegd dat er een groot verschil is tussen de waarde (intrinsiek) en de 
geldwaarde van iets. We moeten in onze wereld meer en meer terug naar ons echte zelf 
en ons niet door de buitenwereld laten onderdrukken. 
 
ZWARTE SINTERKLAAS en WITTE PIET. FOR EVER FREE. 
Eén zaal in het van Abbe is gewijd aan dit mooie traditionele jaarlijkse feest. 
Een stokpaardje van Charles Esche is dat deze vindt dat het Sinterklaasfeest zoals wij dat 
vieren zou moeten worden afgeschaft of dat veranderd zou moeten worden in ZWARTE 
SINTERKLAAS en WITTE PIET. 

         
kindertek. 1968-1970 Zwarte Piet moet “WIT’ worden 
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Iedereen weet dat onze hele taal doortrokken is met woorden die wijzen naar ons 
duistere verleden en dat wij onder andere door de West Indische Compagnie in de 
zeventiende eeuw alleen al 600.000 zwarte mensen op verschrikkelijke manieren 
bijeengedreven en op transport gezet hebben die als slaven in onder andere Suriname te 
werk werden gesteld. Deze mensen verloren familie, bezittingen en zelfs hun naam  
zodat ze geen identiteit meer hadden. 
 
Woorden als zwart geld, zwarte handel, zwarte piet verwijzen naar al het slechte in de 
wereld en dat waren dan de Zwarten, de negers. Zwarte piet deed stoute kinderen in de 
zak en sloeg met de roede. Hele generaties is vele eeuwen duidelijk gemaakt dat je voor 
zwarten moet oppassen en dat ze bovendien lui en dom zijn. ‘Wit’ is goed en zuiver en 
dat zijn wij – denken witte mensen in hun hoogmoed. Gelukkig weten we onderhand wel 
dat het verkeerde omkeringen zijn en dat ieder mens, van welke kleur ook, zowel zijn 
witte zijde als zijn zwarte zijde heeft en dat regelmatig het beest in ons een lawine van 
ellende toont. 
Toch vind ik het kort door de bocht zoals Esche dit feest wil omzetten in Zwarte 
Sinterklaas en Witte Piet. Je zou de kinderen dit in een later stadium ook kunnen 
vertellen en zo wijzen op ons niet zo glorieus verleden. Ik zou het dus eerder zo laten.  
 
Esche is de eerst aangewezene de juiste kleur aan te brengen: zwarte piet en Sinterklaas 
half wit en half zwart -geestelijk leiders blijken verduisterd donker te zijn.  

   
Lin Felton, Born again, spray paint/marker on canvas, 155x288, 1990 

 
Graffitikunstenaars als Lin Felton, Rammellzee, A-One enz. tonen in hun werken de 
problematiek van de zwarten. Deze kunstenaars worden voortdurend niet voor vol 
aangezien; het blijkt vanuit ‘wit’ standpunt meer een probleem van deze mensen zelf te 
zijn wordt er gezegd, een sociologisch probleem en dat heeft niets met KUNST te maken. 
Ook de zwarte professor en kunstenaar Michael Ray Charles stelt de problematiek van de 
zwarte kunstenaar aan de orde, de manier waarop zwarten in het verleden in marketing, 
alle dag en in sport worden uitgebuit. Michael Ray Charles steekt ook de hand in eigen 
boezem. In zijn werken blijkt dat hij wil dat zwarten niet langer een slachtofferrol moeten 
spelen. 
Zijn serie, waarvan ik een werk in onze tentoonstelling toon heet niet voor niets: 
FOR EVER FREE: IF I CANN”T YOU CANN’T 
Het werk is een soort puzzelwerk, er ontbreekt één stuk. 
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(de rechterfoto laat zien hoe wazig wij mensen allemaal kijken - het Nine Months 
mannetje moet ervan blazen) 

                                                  
Als Charles Esche dan zonodig deze problematiek aan de orde wil stellen zou hij een 
uitdagende tentoonstelling kunnen maken over de problemen tussen zwart en wit in 
taalgebruik en in de kunst. Charles praat te veel maar toont geen KUNSTWERKEN die 
juist over deze problematiek gaan. Hij wil alleen iets afschaffen en theoretiseren maar in 
een museum moet je iets laten zien aan de hand van Beelden. 
 
Rammellzee wil de taal zuiveren. Volgens deze kunstenaar zijn alle talen dieventalen, 
slanguages. De taal van de zwarte is niet slechter en beter dan die van een ander. 
Rammellzee wil de taal zuiveren en onderwerpt iedere letter aan een onderzoek en stuurt  
uiteindelijk al zijn gezuiverde letters in een door hem ontworpen raket het heelal in, 
noem het naar God, zoals ook Mondriaan streefde naar een zuivere utopische wereld. 
Daarvoor ontwerpt hij onder andere zelfs weermachines die ervoor moeten zorgen dat de 
raket met de gezuiverde taal in de juiste baan blijft.  
 
                                                                                                      

                                                 
Rammellzee: Mettroppstersizer-Epilogue Futurism      Love Letter die het vuil van de maatschappij                                                                                    
The Weather Vaner 720 Z,                                        bloot legt 
mixed media, 300x400, 1985-1986 
 
Overigens ben ik van mening dat er geen tentoonstellingen met alléén graffitiwerken meer zouden 
moeten worden georganiseerd. De werken van deze kunstenaars dienen gezien te worden in 
samenhang met andere kunstenaars en ingebed in een kunsthistorische context.  
 

Ik laat in de tentoonstelling van de Krabbedans de strijd, onmacht van de mens zien, 
soms verhuld in mooie felle kleuren. 
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In Jonathan Littell ’s boek “De Welwillenden” lezen we over de verschrikkingen die 
mensen elkaar aan kunnen doen en over de schuldvraag of we daders of slachtoffers zijn 
of beide tegelijkertijd: …. “Dat is zelfs zo wanneer de ene mens een geweer tegen het hoofd van 
de andere mens drukt en de trekker overhaalt. Want het slachtoffer is daar door andere mensen 
gebracht, tot zijn dood is door weer anderen besloten, en de schutter weet dat hij slechts de laatste 
schakel is in een lange keten, dat hij zich niet méér vragen hoeft te stellen dan het lid van een 
vuurpeloton dat in vredestijd iemand fusilleert die hiertoe krachtens de wet is veroordeeld. Het is 
toeval, zo weet de schutter, dat hij degene is die schiet, dat zijn kameraad deel uitmaakt van het 
kordon en dat een derde man de vrachtwagen bestuurt…… (p. 26) en zo ontstaat een oneindige rij 
van mensen die zowel daders als slachtoffers zijn.”  
                                                                                                                                  
Hieronder een foto met op de rechterwand (onduidelijk) een afbeelding met de tekening 
van Aaron en de gouache van Rudolpf bijna onder-tegen-elkaar aan. Ze stellen de vragen 
over slachtoffers en daders beeldend weer. Rudolpf plaatst een aureool om de Duitse 
soldaat: “Heilige Krieg”, is de soldaat dader of slachtoffer of beide tegelijk? 
 

   
 
Daarom mijn titel:  … IK MIS JE   I MISS YOU. De drie zwarte puntjes kunt u zelf 
invullen. 
 
Andere Informatie 
Mijn woorden dat graffitikunstwerken tentoongesteld zouden moeten worden in allerlei 
tentoonstellingen van contemporaine kunst en in historische verbanden zijn nog niet koud of via 
verzamelaar Gerard van den Heuvel en Maaike Kool krijg ik een uitnodiging van het Afrika Museum 
in Berg en Dal om het werk van Zephyr in ons bezit te willen uitlenen voor de tentoonstelling in 
2012:  “Het Geheim van de Slang. Hedendaagse kunst met oeroude bronnen”. Nadere gegevens 
over deze tentoonstelling volgen later. Het schilderij van Zephyr is tot en met zondag te zien in de 
Krabbedans 

 

 Zephyr, spray verf op metaal, 240x240, 1981 
 
Dave de Leeuw heeft in de nieuwe galerie van Wim van Krimpen een plaats verworven. 
Hazenstraat 20 1016 SP Amsterdam. www.wimvankrimpen.nl 
Matijs van de Kerkhof gaat naar Gerhard Hofland galerie waar in 2012 een tentoonstelling is gepland. 
www.gerhardhofland.com Gerhard Hofland heeft ook veel belangstelling voor Nicola Samori. 
Lapo Simeoni is evenals Aaron te zien in de tentoonstelling Ars Apocalipsis in Gütersloh. 
(zie hiervoor de nieuwe cv van Aaron) www.kunstverein-gt.de 
 
Hierbij als bijlage een krantenartikel van Rob Schoonen en een overzicht van de cv van Aaron van Erp die in 
een aantal tentoonstellingen wordt vertegenwoordigd. 
 
De volgende brief gaat over ons bezoek aan Budapest. 
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