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Nakomelingen als reddingsboei ofwel de allegorie van de ijdelheid van de mens
Twee zaadjes hebben zich ooit spontaan, meegedreven door de wind, zonder mij te vragen,
in het grind dichtbij het huis, genesteld en zijn daar tot volle wasdom gekomen. Vorig jaar
heb ik de twee wilde braamstruiken, zoals je die op de heide en langs snelwegen ziet,
moeten verwijderen omdat ik ze zelfs met stokken niet meer overeind kon houden.
Ofschoon de plaats waar ze stonden wat ongelukkig was heb ik ze laten staan omdat de
bloemen zo intens Vincent van Gogh geel zijn. Ieder jaar sprongen wel duizenden rijpe
zaadjes uit de smalle schel waarin ze opgesloten zaten met een knetterend geluid weg, maar
ik heb me altijd verbaasd dat er zich geen nieuwe struiken aandienden. Ik heb zelfs
verschillende keren de zaadjes bewaard en ze op verschillende plaatsen in de grond gestopt.
Er gebeurde helemaal niets. Echter in het voorjaar, na het weghalen van de brem, doken
plotseling in de hele omgeving van de oude struiken zeer veel nieuwe bremstruiken op.
Ik moest terugdenken aan een veel vroegere gebeurtenis van wel twintig jaar geleden toen
ik drie rode beuken in mijn bos plantte. Een jaar of wat na het planten was het ontzettend
warm en viel het me op dat de jonge beuken het ontzettend moeilijk kregen en zag ik tot
mijn verbazing dat de beuken rijpe vruchten met beukennootjes droegen. Ik heb ze in die
tijd met veel water door die periode geloodst en de jaren daarna, tot en met nu, zijn er nog
geen beukennootjes te bespeuren.
Het lijkt er blijkbaar op dat als er gevaar dreigt om het voorbestaan er alles aan gedaan
wordt om voor nakomelingen te zorgen. Wat voor geheimzinnige krachten spelen hier ?
Zou het ook zo gaan met kunstenaars die in de dreiging van hun bestaan plotseling heel veel
schilderijen/tekeningen gaan creëren ?
‘Vincent van Gogh’ (1853- 29 juli 1890) heeft in zijn korte schilderscarrière tussen 1880 en 29
juli 1890, de dag waarop hij overlijdt als gevolg van een zelfmoordpoging door een
pistoolschot op 27 juli, ongeveer 860 schilderijen en 1100 tekeningen gecreëerd. De laatste
twee maanden schilderde hij als een razende 80 schilderijen. Dat wil dus zeggen dat Vincent
van Gogh ieder jaar ongeveer 80 schilderijen maakte en in de laatste twee maanden alleen
al 80 werken. In het onderbewuste van Vincent van Gogh loerde de dood al veel langer en in
zijn grote haast en hartstocht heeft van Gogh de wereld zijn nakomelingen gegeven.

Ontwortelde bomen laatste schilderij 1890

Kraaien boven korenveld 1890

‘Paul Klee’ (1879-1940) is altijd een zeer vruchtbaar kunstenaar geweest. Klee heeft tijdens
zijn leven 9000 werken achtergelaten. Zijn eerste etsen en werken achter glas dateren van
1903. Ik weet de aantallen per jaar niet precies maar van 1903 tot 1940 zijn 37 jaar
van productiviteit. Dat betekent dat Klee ongeveer 209 werken per jaar heeft gemaakt.
In 1935 wordt Klee overvallen door de vreselijke ziekte ‘sclerodermie’ (een reumatische ziekte
waarbij het bindweefsel in het hele lichaam verhard en tot een pijnlijke en dodelijke afloop leidt).
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In het jaar 1936 maakt Klee slechts 35 werken, in 1937 meer dan 264 en in 1938 500
werken om in 1939 het laatste jaar voor zijn dood in 1940 ‘1253’ werken
te creëren. Veel laatste werken van Paul Klee gaan over zijn naderende dood, figuren die
terugkijken op het leven, wachtende, lijdende mensen, dromend of vertwijfeld.

Dood en Vuur (1940)

Vertwijfeling (1939)

Behekst

- Versteend (1934)

Er zullen zeker uit het verleden of in deze tijd kunstenaars zijn die in het zicht van de dood
als een razende kunstwerken creëren. Ik heb ze echter nog niet kunnen vinden.
Ik spreek veel kunstenaars en wat me daarbij altijd opvalt is dat het scheppingsproces altijd
verbonden is met het zicht op de dood en dat het daarom belangrijk is dat kunstenaars iets
willen nalaten dat van belang is. Eeuwigheid streven ze na met hun kunstwerken zodat
niemand ze ooit zal vergeten.
Zo gezien is er niets veranderd sinds de kunst van de Egyptische farao’s die meenden dat de
ziel eeuwig zou blijven voortleven en dat alles wat ze tot stand brachten in het licht daarvan
moest staan.
Of kunstenaars in deze tijd nog geloven in de eeuwigheid van de ziel valt te betwijfelen en
daarom alleen al zijn hun werken van meer dan levensbelang.
De eeuwigheid heeft het echter zwaar te verduren.

In het afgelopen weekend (7-9 okt.), was ik aanwezig bij de uitreiking van de Koninklijke Prijs
voor Vrije Schilderkunst 2016 in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Een nieuwe generatie
kunstenaars met dezelfde verlangens dient zich weer aan. Een van de winnaars is de
Iranese kunstenaar ‘Sam Salehi Samiee’ (1988) van wie ik een jaar of vier geleden drie
werken heb gekocht. Op het schitterende werk ‘The Story of Crucifiction’ in het Paleis op de
Dam zie je geen Jezus aan het kruis, het is een min of meer abstract schilderij alsof de
kunstenaar verwijst naar de kruisiging van de mensheid, die zich afspeelt in de hele wereld,
in ieder mens, al of niet geïnspireerd door verkeerde interpretaties van religies.
Een intens zachte rode uitstraling staat voor de aarde waarin contrasterend groene dunne
langgerekte stengels omhoogschieten die boven eindigen met stervormige bloemen.
Abstracte witte vormen met daarin ogen en monden verwijzen naar de hopeloosheid van de
mens. In het midden van het schilderij zien we een kinderlijk geschilderde mensfiguur met
zijn hoofd in het licht van de zon en een rood omrand lichaam. De gele zon rijst boven de
aarde uit maar het lijkt alsof ze nauwelijks greep meer heeft op de aarde.
‘The Story of Crucifiction’ verbeeldt een wanhoopsdaad verhuld in schoonheid.
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The Story of Crucifiction

De Sebastianen van de wereld, met de maagd Maria, naar Bronzino (pr.coll.)

Direct na afloop reisde ik direct per trein door naar Maastricht, waar Nientje per se een
congres over acupunctuurgeneeskunst wilde bijwonen ondanks dat haar hele linkerbeen
bont en blauw ziet van een ongelukkig uitgevallen dotterbehandeling.
We willen intens leven, onze energie door het heelal laten spetteren.
Nientjes congres vond plaats in ‘Buitenplaats Kasteel Vaeshartelt’, gelegen in het
buitengebied van Maastricht. Het schitterende landschap met reuzenbomen en plassen in
een weidse omgeving dompelen je onder in een weldadige rust. In het aan de zijkant
gelegen sterrenbos, geïnspireerd op de barokke landschapstuinen in de zeventiende eeuw,
lopen vanuit het midden bosweggetjes straalsgewijs naar de onbereikbare verten. Voor de
jagers uit de zeventiende eeuw was het sterrenbos ideaal om het wild gemakkelijker af te
schieten. De kunstenaar staat in het middelpunt van het bos dat de wereld heet en stuurt
zijn werken met zijn naam vetgedrukt straalsgewijs naar alle uithoeken van het heelal.
In het midden van het sterrenbos zweeft een ijzeren balk van de mij onbekende kunstenaar
Clemens Maassen ietwat twijfelend in de hoogte. Een verliefd paartje kwam langs en wilden
een foto van mij maken terwijl ik onder de twijfelende zwevende balk stond. Met mijn boek
van Geert Mak ‘De Eeuw van mijn Vader’ dat al te lang – 16 jaar - op mijn boekenplank had
gestaan - probeerde ik met magische krachten mezelf en die balk totaal los van de aarde te
geraken. Maar helaas vergeefs: ik twijfelde evenzeer……
Een meanderend watertje met bruggetjes als ‘Da Vinci’ en ‘Rome’ zorgen voor een
zuiverende geest.
Buitenplaats Vaeshartelt en het landgoed staan voortdurend onder zware druk; vrienden van
de ‘Stichting Buitenplaats Vaeshartelt’ moeten alle zeilen bijzetten om dit unieke landgoed te
behouden.
In het kasteel zelf hangen veel werken van ‘De Limburgse School’: Ger Lataster(1920-2012)
en Lei Molin (1927-1990).
Het schilderij van Ger Lataster in de grote eetzaal is een waar meesterwerk. In de jaren
1950-1960 was Lataster een beroemde vertegenwoordiger van de abstract expressionisten,
ook wel action painters genoemd, naar de Amerikaanse stroming met onder andere Jackson
Pollock en de andere Nederlander Willem de Kooning. (zie Pr.Do. 105)
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Mammoetboom - twijfelende balk v. Cl. Maassen - Lastaster: Het Weten 111
eetzaal kast. Vaeshartelt

Plafondsch. Mauritshuis
Allegorie op de ijdelheid v.d mens

De prijzen van Lataster lagen toen veelal rond de 70.000 gulden. Nu worden grote doeken
verkocht tussen de 2.000 en 10.000 euro. In de trapzaal van het Mauritshuis is een
plafondschildering op katoen (5x5m) uit 1987 van Lataster te zien met de veelzeggende titel:
‘Allegorie op de ijdelheid van de mens’.
Spermatozoïden spetteren het heelal in.
We eindigen het weekend met een bezoek aan het Bonnefantenmuseum waar een
spectaculaire tentoonstelling van de Chinese kunstenaar ‘Cai Guo-Qiang’ (1957) te zien is die
de BACA kunstprijs 2016 heeft gewonnen. Ook het werk van zijn hele familie: grootmoeder,
zijn ouders, zijn vrouw en zijn dochters zijn er te zien. Zij laten vooral traditionele werkjes
zien waarvan sommige een mooie intimiteit tonen. Waarom de kunstenaar zijn hele familie
erbij betrekt is me een raadsel ?
‘Spectaculair’ omdat Cai Guo-Qiang silhouetten van dansende en parende figuren met krijt
of houtskool losjes natekent op doek waarna buskruit (gunpowder) in allerlei vormen tot
ontploffing wordt gebracht en als roet tegen de doeken golven. Buskruit als middel en als
doel vraag ik me af ?
Het werk van Cai Guo-Qiang is een mix van Chinese kalligrafie, action painting-abstract
expressionisme, de Japanse Gutai en Zero beweging, happening en performance.
De ondertoon van de werken is sensueel - erotisch.
‘One Night Stand’ is een nachtelijk avontuur die Cai Guo-Qiang liet uitvoeren op de Seine in
Parijs. Na een voorspel waarin een betoverend liefdesspel door vuurwerk wordt verbeeld
volgt tweede scène met rondvaartboten die een honderdtal mensen uit de hele wereld over
de Seine vervoeren waarin beelden te zien zijn van mensen die de liefde bedrijven.
In de derde scène zien we groots uitspattend vuurwerk alsof de spermatozoïden in het hele
heelal uitdeinen. Waarschijnlijk is het leven één grote ONE NIGHT STAND IJDELHEID.
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