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Privé Domein 124
Hoe beleef ik de wereld? Making of Modern Art in het Van ABBE
De kracht van het noodlot – Nabootsing – Eigen keuze – Echt en Onecht
Ik herinner me nog goed dat onze dochter Deirdre ongeveer 35 jaar geleden achterop de
fiets, op weg naar de kermis, met haar been tussen de spaken van de fiets kwam en
haar been brak. Overigens was mij hetzelfde in mijn jeugd overkomen en misschien dat
ik daarom altijd een afschuwelijke hekel aan al wat kermis heb gekregen. Maar buiten
dat ongeval is het kermislawaai me te veel.

Overal waar we kwamen was het : Hoi collega! 1980

Detail: Mais qu’arrive til, 1982 (1)

Maar wat me toen opviel was dat ik overal en alleen maar mensen zag die in rolstoelen
werden voortbewogen, veel later nog verergerd door mijn bezoek indertijd aan René
Daniëls toen deze in Heliomare in Wijk aan Zee verbleef. (zie Pr. Do. 122).
We gaan en kijken er, op twee benen staand, vaak achteloos aan voorbij, maar iemand
in een rolstoel kijkt totaal anders tegen de wereld aan. Iemand in een rolstoel kan nooit
op ooghoogte kijken, kijkt altijd vanuit een te laag standpunt, behalve dat het heel
vermoeiend is krijg je perspectivische verdraaiingen. Als je enigszins nog kunt lopen is
een rollator beter.
Ik herinner me een oud-studente die haar hele leven op een binnenvaartschip had
doorgebracht en alles tekende vanuit dat lage standpunt.
In 1982 kom ik bij de inmiddels overleden galeriehoudster Riekje Swart in aanraking met
het werk van de Franse kunstenaar Hervé di Rosa, die met onder andere Robert Combas,
vertegenwoordigers waren van de ‘Figuration Libre’ een richting waarin het vrije
schilderen van het individu centraal staat. Hervé di Rosa schilderde ‘Mais qu’arrive til’,
1982 (1) zichzelf als een mannetje met vijf hoofden waarvan elk hoofd een andere
gedachte, ervaring of emotie, afhankelijk van de situatie, uitdrukte. Een individu bestaat
kennelijk uit diverse identiteiten; meer dan de som van delen.
Eigenlijk geeft dit plaatje weer dat de identiteit van Di Rosa geen vaststaand idee is, dat
je Hervé di Rosa niet kunt vangen onder één etiket. Je bent Fransman, Belg of
Nederlander blank of zwart, levend in een bepaalde gemeenschap; in een dorp of stad,
gelegen in een bepaalde buurt. Je houdt van verschillende dingen; van jazz, klassieke
muziek, hardrock of hiphop of van alles tegelijkertijd. Je bent een complex persoon.
Er zijn zoveel identiteiten als er mensen zijn. Ieder mens is uniek.
Wij mensen spiegelen ons aan andere mensen, de ervaringen die we opdoen in de
wereld. We hebben de keuze tot het scheppen van onze eigen kijk op de wereld; een
‘identitaire’ blik of een meer complexe.
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Als we een ‘identitaire’ blik op de werkelijkheid ontwikkelen willen we eigenlijk de wereld
simpel en overzichtelijk houden: eigen-volk eerst, anti-immigratie, vaste regels en
opvattingen, terugkeer naar het verleden, terugkeer naar authenticiteit, eigen volkslied.
Het grote gevaar dat we al het andere wat niet aan ons beeld voldoet afwijzen; joden,
zigeuners, minderheden, andersdenkenden.
We weten waar dat toe leidt uiteindelijk.

Felix Nussbaum:Dans bij de muur 1930

Maar we hebben niet alles in onze eigen hand, er kunnen ons ieder moment dingen
overkomen die we totaal niet verwacht hadden. Het noodlot dat ons bruut overkomt of
waar we onbewust door bepaalde gedachten en handelingen in terecht komen.
In mijn ‘Privé Domein 100 over Etty Hillesum’ vertel ik over mijn ervaring dat ik totaal onvoorbereid als een
‘coup de foudre’ zodanig werd getroffen dat mijn hele leven op zijn kop stond. Etty heeft verschillende jaren in
mij gewoond en is uiteindelijk met het geluid van een straaljager vertrokken.

Imitatie – nabootsing ofwel mimesis genoemd
We beginnen het leven allemaal met nadoen, imiteren. We imiteren klanken, woorden,
taal, gedrag zoals omgangsvormen en culturele gewoontes.. Kunstenaars beginnen met
het nadoen van andere kunstenaars.
In 1973 begon ik als docent onderwijskunde aan de Academie voor Beeldende kunsten
in Tilburg. Ik was toen nog juist getuige van het feit dat studenten het werk van
docenten kopieerden. Het was toen normaal dat ze allemaal Princeetjes (Gérard Princée
1908-1999) of Nico Molenkampjes (1920-1998) maakten. Enkele jaren daarna was het
definitief afgelopen en moesten leerlingen uitgaan van zelf gekozen motieven. Ofschoon
er nog veel wordt nagebootst – de Chinezen hebben er een handje van - in onze
westerse wereld wordt nabootsing niet meer erg op prijs gesteld.
‘René Girard’ (1923-2015) (2), een Frans-Amerikaanse antropoloog, filosoof en historicus is
de grondlegger van de ‘mimesis’ of het ‘mimetisme’. Mimesis betekent de nabootsing van
menselijk gedrag en verlangen. Girard heeft dat proces blootgelegd. Bij die nabootsing
gaat het niet alleen tussen een subject (die iets wil nabootsen) en een object dat
nagebootst maar ook een ander subject dat het object als begerenswaardig aanwijst en
het verlangen naar het object aanwakkert.
Een voorbeeld uit mijn eigen jeugd staat me nog helder voor de geest toen een van mijn
hockeyvrienden een mooie vriendin had en aan een andere hockeyvriend uit het elftal
vroeg ‘Wil je goed op zijn meisje passen gedurende de tijd dat ik voor enkele maanden
op reis ga’. Eenmaal thuisgekomen had zijn beste vriend zijn meisje voor goed
ingepalmd.
Er is sprake van een driehoeksverhouding. Je zou kunnen zeggen dat mijn hockeyvriend
het verlangen van zijn vriend (onbedoeld) heeft opgedreven en aantrekkelijk gemaakt (jij
bent de enige die op mijn meisje mag passen).
Rivaliteit en concurrentie ontluiken uit zo’n situatie. Wij mensen volgen veelal het
begeren van anderen; we ontlenen veel aan wat een ander (individu, volk, cultuur) heeft. Bij
gemis ontstaat jaloezie of zoeken we een zondebok (zie oorlogen: de ander heeft de
schuld: de joden, zigeuners, minderheden).
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Imitatie in de wereld van de kunsten, kunsthandel en galerieën speelt volgens die
opvatting een grote rol. Het heeft alles te maken met het elkaar nadoen, elkaars gedrag
imiteren, waarbij het verlangen, de begeerte van het willen hebben een grote rol speelt.
In een van de boeken uit de cyclus ‘La Comédie Humaine’ van ‘Honoré de Balzac’ (17991850), waarin alles draait om geld, macht en bezit wordt een arme plattelandsstudent
aangeraden in een van de salons in Parijs een oudere rijke dame te versieren waardoor
de begeerte van andere vrouwen wordt opgeroepen. Men wil hebben wat de ander heeft.
Volgens Girard zijn wij helemaal niet uniek; wij moeten niet denken dat onze verlangens
en begeerten uit onszelf voortkomen; we ontlenen ze aan anderen.
In de kunstwereld speelt dit principe van een driehoeksverhouding een grote rol.
Een galeriehouder die een kunstenaar vertegenwoordigt, maakt een tentoonstelling met
catalogus, zoekt de media op waardoor de nieuwsgierigheid van eventuele kopers wordt
opgewekt. De galeriehouder zet een rode stip bij een werk, vertelt over het belang van
deze kunstwerken/kunstenaar. De kopers worden steeds nieuws-gieriger (hebzuchtig en
wordt de concurrentie gevoed) en de begeerten stijgen naar een kookpunt. ‘We moeten erbij
zijn!’.

Adrian Ghenie, Pie Fight Study (2013)Courtesy Christies

Tegenwoordig is het zo dat de topgaleries, zij die het meeste geld hebben, zij die de
begeerten van de mens het best weten uit te buiten, toegang hebben tot de allerrijksten.
De topgalerie belt meneer A en nodigt deze uit, weet zijn interesse, begeerte, verlangen
op te roepen en verkoopt een werk direct voor een aanzienlijke prijs.
Verzamelaar A belt naar zijn even rijke vriend meneer B en roept uit: ‘Dit moet je kopen,
het beste wat ik sinds jaren heb gezien’. Binnen de kortste keren stijgen de prijzen
opnieuw en ontstaat er schaarste. Het schijnt dat veilinghuizen werken opkopen en via
allerlei listige constructies de prijzen opdrijven.
‘As meteoric auction rises go, few contemporary artists can match Romanian
artist Adrian Ghenie for the speed and intensity with which his auction prices
have risen in recent years.’ (Eileen Kinsella, nov.14,2016) (5)
Francois Pinault de eigenaar van Christies, tevens verzamelaar en eigenaar van de
Haunch of Venison in Londen en New York, is een meester in dit spel. Zo is een werk van
Adrian Ghenie in tien jaar tijd in waarde gestegen tot soms wel meer dan een miljoen
euro. Nu moet ik er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat iedereen die zich met kunst
bezighoudt – ook musea - hieraan in het klein en groot er bewust en onbewust aan
meedoet.
Door ongebreidelde hebzucht kunnen er gemakkelijker malversaties optreden;
kunstwerken worden nageaapt en vervalst – iedereen wil hetzelfde hebben.
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In het verleden vervalste Han van Meegeren Vermeer, Geert Jan Jansen kon zowat
iedere stijl feilloos kopiëren. Onlangs werd de Modigliani tentoonstelling in het Palazzo
Ducale in Genua eerder gesloten omdat 20 van de 60 werken vervalsingen zouden zijn.
En nog recenter de Mondriaan die niet echt blijkt te zijn en waarvan de eigenaar toen hij
wist dat het werk tentoongesteld zou worden in het Stedelijk Museum in Amsterdam al
zeer snel contact had opgenomen met een groot Duits veilinghuis.
Het gaat om een schilderij van Mondriaan dat in 1930 furore maakte in het ‘Kabinett der
Abstrakten’ in Hannover en waarover het ook gaat in de tentoonstelling ‘Making of
Modern Art’ in het Van Abbemuseum. Het schilderij was in 1937 te zien op de naziexpositie van Entartete Kunst in München. Het is tot nu toe nooit meer teruggevonden.
Het nu opgedoken schilderij is in kleur terwijl er alleen een zwart/wit plaatje van
bestond.

Het vervalste schilderij- het echte – zoals het te zien was in 1927/28

Ook musea zitten gevangen in een web van handel en het grote geld. Werken van
kunstenaars die in een belangrijk museum tentoonstellen stijgen in prijzen.’waardoor het
voor musea moeilijker wordt aan te kopen. Daar kan geen museum iets aan veranderen.
Het is zelfs zo dat een museum daar zijn bestaansrecht aan ontleent. Toen ik adviseur
van de gemeente Helmond aankopen eigentijdse kunst was kreeg ik veel tegenwerking.
Binnen de gemeente zelf – geldverspilling -, van collega’s van de academie, van
kunstenaars die niet gevraagd werden, een totaal onbegrip van wat kunst inhoudt en ga
maar door. Pas toen er belangstelling in de pers kwam en de prijzen van kunstenaars
stegen kwam de trots: ‘Dat hebben wij toch maar in Helmond !’.
‘Memen’ – informatiedragers in onze genen.
‘Yuval Noah Harari’ heeft het in zijn wereldwijde bestseller ‘Sapiens’ (3, p.261) over
‘memen’ zijn besmettelijk culturele ideeën die zich als een gen in ons dna hebben
gevestigd. Het idee dat bepaalde groepen moslims denken als ze voor de goede zaak
sterven ze dan hierboven een aantal maagden ter beschikking krijgen of het idee dat we
over bepaalde groep mensen in de samenleving hebben zoals zwarten, joden, zigeuners
vestigt zich als een gen in ons dna, dat eventueel soms tijdelijk uitdooft om dan weer de
kop op te steken of zoals Harari zegt: ‘De mens sterft maar het idee verspreidt zich’. (3261)
In memen zitten informatiepatronen als ideeën die we over de wereld en onszelf hebben,
zowel positieve als negatieve. Deze informatiepatronen kunnen ook muteren.
‘Nationalisme’ is zo’n gen dat zich in ons heeft genesteld, waarvan eerst gedacht werd
dat het gunstig was, maar nu eerder een virus is geworden dat bekrompenheid oplevert.
Uiteindelijk leidt nationalisme tot onderdrukking van anderen, verafgoding van de eigen
cultuur en tenslotte tot haat, genocide en oorlogen. Oorlogen die voorafgaan aan
wapenwedlopen van landen. Iedereen doet eraan mee, de wereld zit vervolgens vol
wapens. ‘Wapenracen’ noemt Harari dit; verspreidt zich als een virus van het ene land
naar het andere en schaadt uiteindelijk iedereen. (3 p.262)
Nationalisten zoeken vaak een zondebok voor problemen in eigen land. De vrouw van
Stephen Breyer (rechter in het Hooggerechtshof in Amerika), noemt dit ‘verplaatsing’. Je bent
boos op de slechte economie en geeft de schuld aan nieuwkomers, aan de wereld of wat
dan ook. (15) (zie Pr. Do. 95, Pr. Do.122)
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Ik wil hier één voorbeeld geven hoe bekrompen nationalisme is. Tot 17 september was in
het MU Artspace in Eindhoven (richt zich op het hybride hier – vermenging van ongelijksoortige zakenstaat voor synergie, om niet zwartwit denken) een tentoonstelling over Kongo te zien waar onder
andere in het mineraalrijke gebied in Zuid Kivu mineralen als niobium en tantaal worden
gevonden, die grondstoffen leveren voor mobiele telefoons, spelcomputers, pc’s en
laptops. De tentoonstelling is van het kunstenaarsduo ‘Revital Cohen en Tuur van Balen’.
Deze kunstenaars doen onderzoeken naar fabricatieprocessen als politieke, culturele,
ethische praktijken. Op een houten muur van een kantoor in het mijnstadje, waar de
geheime dienst zit, staat geschreven: ‘Avant Tout, Discipline’ – ‘Discipline gaat voor
alles’. Er zijn in de tentoonstelling twee cirkels waarin alle materialen liggen die zijn
opgebouwd uit de gedolven mineralen. Twee cirkels zo vroeg ik me af zouden erop
kunnen wijzen dat de kunstenaars bedoeld of onbedoeld erop willen wijzen dat het leven
rond – volmaakt zou moeten zijn – voor iedereen. Dat is niet het geval. Toch maken wij
allemaal gebruik van mobiele telefoons, laptops, enz. zonder ons enige kritische vraag te
stellen. Dat kan eigenlijk niet meer in onze wereld. Wij profiteren van anderen en dragen
daardoor ook verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze arbeiders niet uitgebuit
worden, nog los van de vernietiging van andere zaken.
We mogen trots zijn op ons land, maar we kunnen niet meer buiten de ander.
Daarom is nationalisme kortzichtig en zeer gevaarlijk.

Delfstoffen uit Kongo voor gsm’s

Dennis Rudolph: Heilige Krieg 2006 ?

Wat te denken van Alexander Gauland van de rechtse AfD die zegt dat Duitsland trots moet zijn op alle
soldaten uit de twee wereldoorlogen ? Wat te denken van Dennis Rudolps ‘Heilige Krieg’ ?

In ‘Why Nations Fail’ van ‘Acemoglu en Robinson’: (6) lezen we een paar kernbegrippen
die belangrijk zijn voor het begrijpen waarom naties mislukken. (landen die vooral
nationalistisch denken).

Het zijn altijd landen die uitgaan van "Extractieve" instellingen: diegenen die de
elite toestaan om over anderen te heersen en uit te buiten. Alles is voor een
bepaalde elite, die de politieke instellingen controleert. Die elite is niet bereid tot
veranderingen. Corruptie speelt hierbij een grote rol speelt. ( 6, p.73-83)
Dit in tegenstelling tot ‘Inclusieve’ instellingen waarin veel mensen inspraak hebben in
de politieke besluitvorming. Zij betogen dat een functionerende democratische en
pluralistische staat de rechtsstaat garandeert. Inclusieve instellingen bevorderen de
economische welvaart omdat ze de burger aanzetten initiatief te nemen waardoor
talenten en creatieve ideeën kunnen worden beloond.
‘Joseph Alois Schumpeter’ (1883-1950) bespreekt in zijn boek ‘Kapitalisme, Socialisme en
Democratie’ (7) het begrip ‘Creatieve vernietiging’ waarmee bedoeld wordt oude en
slechte instellingen te vernietigen, terwijl nieuwe en goede structuren worden
gestimuleerd. Innovaties en technologische veranderingen moeten worden opgewekt
door ‘wilde – lees - creatieve geesten’.
p.5

‘Making of Modern Art of Het ontstaan van de moderne kunst’.
Het Van Abbemuseum wil dat de kijker zich bewust wordt hoe de kunst zich heeft
ontwikkeld en dat een andere visie noodzakelijk is.
De stijlkamers in het Van Abbemuseum.
De bezoeker waant zich bij het binnentreden van de tentoonstelling in een tijd die achter
ons ligt. De tentoonstelling is opgebouwd door gebruik te maken van een aantal
stijlkamers. Een stijlkamer is een kamer die bestaat uit inrichtingen zoals meubels en

schilderijen uit een vervlogen tijd. Er is ontegenzeggelijk veel aandacht aan besteed.

Dijsselhof (1866-1924)stijlkamer Gemeentem. Den Haag Stijlkamer ‘The Making of Modern Art’ Van Abbe1938
wit gesauste muren Sted.M. abstracte kunst
In Nederland waren bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw stijlkamers te zien in herenhuizen aan de Herengracht
in Amsterdam. Na de oprichting in 1874 van het Stedelijk Museum in Amsterdam worden er stijlkamers
tentoongesteld van legaten afkomstig uit woningen, die plaats moesten maken wegens stadsuitbreiding.
Vervolgens komen deze stijlkamers in de opslag terecht omdat de muren door Willem Sandberg (1945-1963
dir.) in 1938 witgesausd (white cubes) worden, zoals overigens in alle musea wereldwijd.

Er zijn acht zalen die aan diverse aspecten van het ontstaan van de kunst aandacht
besteden. In de eerste ruimte treffen we oude vitrines met kleine raampjes aan die
overvol zijn aan leesinformatie en beeldcultuur zoals die vroeger onder en boven elkaar
tentoongesteld werden. Alle acht zalen hebben geschilderde wanden in grijs, groen, geel,
paars en wit.
Het valt me op dat bezoekers de tentoonstelling interessant
vinden maar dat de teveel aan teksten nauwelijks gelezen worden, terwijl die wel
noodzakelijk zijn om de tentoonstelling te kunnen begrijpen. Bezoekers reageren op de
plaatjes, de inrichting die voor velen heel verleidelijk is, maar snappen er volgens mij
niet veel van. De tentoonstelling duurt nog tot 3 januari 2021. Tot 2021! – zolang durf ik
niet meer vooruit te denken op mijn leeftijd. Een videofilm zou geen overbodige luxe zijn.
De catalogus verschijnt in oktober.

Het Van Abbemuseum staat bekend om zijn kritische houding in de relatie kunst en
maatschappij. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Van Abbe en het ‘American
Museum of Modern Art’ (MoAA 2004) uit Berlijn, een nieuwe projectruimte, die geleid
worden door de kunstenaars ‘Dr. Pil en Dr. Galia Kollectiv’. (8)
Pil & Galia collectief onderzoeken de relatie tussen kunst en politiek; vragen waarop het
Van Abbe patent heeft. De kunstgeschiedenis is voor Pil&Galia Kollectiv slechts de
geschiedenis is van het ‘individualisme’.
‘MoAA’ is geen museum in de eigenlijke zin van het woord. Nee, MoAA is een
conceptueel instituut dat op een ironische manier de onderliggende ideeën, verbeeld in
tentoonstellingen van bijvoorbeeld het MOMA New York, reconstrueert en zich afvraagt
welke invloed deze op de hele kunst hebben uitgeoefend.
Voor de oprichters van het ‘American Museum of Modern Art – MoAA –Pil & Galia
Kollectiv’ staat ‘American’ voor ‘Modern’ in de zin van ‘Individualisme’,
‘Internationalisme’ en ‘Vooruitgang’. Begrippen die oorspronkelijk ontleend zijn aan
hoe Europese kunstwerken in de context van de tijd tot stand zijn gekomen en waarbij
het beleid van vooral het MOMA een grote bijdrage heeft geleverd.
MoAA is eigenlijk een terminus contradictio omdat ze juist op die begrippen van
individualisme, internationalisme en vooruitgang kritiek heeft. MoAA verbergt achter deze
begrippen het tegendeel.
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Van Abbe onderzoekt de betekenis van het museum in verleden naar heden.
Tijdens de Renaissance (14e-17e eeuw) rijpt het ‘individualisme’ , kunstenaars signeren
hun werk. En komen vragen als waar kom ik vandaan, wat is mijn relatie met het
verleden, waar ga ik naar toe. Hierdoor ontstaat een rechte lijn van verleden naar heden
in de geschiedenis. De Renaissance is de wedergeboorte van de klassieke periode (500323 voor Chr.). ‘Paus Julius 11’ (1443-1513) laat klassieke heidense beelden als Apollo en de
Laöcoongroep zien in de tuin van het Vaticaan en koestert die om hun goddelijke
schoonheid. Deze beelden krijgen hierdoor een andere betekenis.
‘Cosimo1 de’ Medici’ (1519-1574) is de geestelijke vader van het Uffici (kantoren) museum in
Florence. Het Uffici is door architect Giorgio Vasari gebouwd 1n 1581 en in 1765 werd het
voor het publiek geopend. Het is een van de oudste musea.
‘Lodewijk X1V’ beschouwt vanaf 1648 de schilder- en beeldhouwkunst als ‘vrije kunsten’
en wordt er een scheiding gemaakt tussen kunst en nijverheid.
Van Abbe trekt vervolgens de lijn door naar het ‘Louvre’ (1793) in Parijs. Het Louvre is van
fundamenteel belang voor de ‘making of- het ontstaan van’ - van de moderne kunst. Na
de revolutie in 1789 (vrijheid, gelijkheid en broederschap – sociale rechtvaardigheid en
volkssoevereiniteit) met de terechtstelling van Lodewijk XV1 in 1993 komt zijn kunstcollectie
in het Louvre. De nadruk ligt niet langer op de verheerlijking van koninklijke lieden en
Bijbelse voorstellingen maar op de artistieke kwaliteit en het eigen verhaal van de kunst.
De kunstwerken worden tentoongesteld in aparte zalen in een r e c h t e lijn van verleden
naar heden.

Uffici 1581

Louvre 1793

Pontormo: Cosimo1 1537

Van Abbe maakt vervolgens een grote sprong voorwaarts naar de persoon ‘Alexander
Dorner’ (1893-1957) die samen met de constructivist El Lissitzky in het Provinciaal Museum
in Hannover (Sprengel Museum) in 1927 de belangrijke tentoonstelling ‘Kabinett der
Abstrakten’ samenstelt met werken van kunstenaars als Mondriaan (pag.6), Lissitzky,
Leger, László Moholy-Nagy, Kurt Schwitters en Picasso. In 1937 halen de nazi’s de
werken weg uit het museum en stellen ze deze tentoon in München als ‘Entartete Kunst’.
Kunstwerken worden ‘ONT-KUNST’. Een begrip dat we veel tegen zullen komen.
Uiteindelijk heeft het MOMA uit New York het verhaal van de moderne kunst gedicteerd
door te bepalen welke kunst belangrijk is. ‘Alfred H. Barr jr.’ (1902-1981) ligt aan de basis
van het museum.
Toen Barr aan ‘Gertrude Stein’ (1874-1946), schrijfster en collectioneur vertelde dat hij een
museum voor moderne kunst wilde oprichten antwoordde Stein:
‘Hoe kan iets tegelijkertijd modern en museum zijn ?’. Een typische vraag die voor
het Van Abbemuseum nog steeds geldt vermoed ik. Moet een museum een collectie
aanleggen of moet ze via de kunst ontwikkelingen in de maatschappij tonen ?
Ik denk dat het beide kan of Van Abbe zou moeten breken met de geschiedenis van haar
eigen museum waarvoor verzamelen toch altijd belangrijk is geweest. Trekt het Van
Abbemuseum zijn bestaansrecht in twijfel ?
p.7

Een vraag die hieruit voort kan vloeien is de vraag die het Van Abbemuseum stelt:
‘Origineel of kopie ?’ De kijker treft in deze tentoonstelling zeer veel kopieën.
Om deze vraag in een breder perspectief te zetten moet ik terug naar de
medesamenstellers van deze tentoonstelling: kunstenaarsduo ‘Pil & Galia Kollectiv’ en
hun conceptueel museum ‘American Museum of Modern Art- MoAA’ uit Berlijn. Het MoAA
reconstrueert bijvoorbeeld op een ironische en kritische manier de wijze waarop het
MOMA in New York een stempel heeft gedrukt op de hele westerse cultuur waar vooral
het INDIVIDUALISME – INTERNATIONALISME - VOORUITGANG als een soort nieuwe God
werd beschouwd. ‘Modern American Art’ (1956) en ‘The New American Painting’ (1958) waren
tentoonstellingen die toen naar Europa reisden en schiepen in woord en beeld een visie op de cultuur, gezien
door de blik van Amerikanen, sterk gestoeld op de kracht van het individu.

Het MoAA werkt vooral met kopieën van kunstwerken, van uitnodigingen, van teksten,
catalogi en foto’s van werken uit het MOMA. (Vergis MoAA niet met ‘Museum Of Modern Art’
(MOMA) in New York. Als je op internet naar het ‘American Museum of Modern Art’ (MoAA) vraagt krijg je
gegarandeerd het MOMA.) Het Van Abbemuseum heeft veel bruiklenen van MoAA, het zijn

allemaal kopieën van werken uit het MOMA. Kopieën die als kunstwerken worden gezien?

Kopie Matisse (MOMA) rechts staat onder bruikleen MoAA Berlijn

de echte/onechte Mondriaan

Het schilderij van Matisse duikt op verschillende plaatsen op, alsof het zichzelf
vermenigvuldigt. Het is grappig, relativerend, maar wat schuilt er echt achter…. ?
Pil & Galia roepen daarvoor de hulp in van Walter Benjamin (1892-1940 zelfmoord in Portbou op
de vlucht voor nazi’s). Benjamin, die zelfmoord pleegde om uit handen te blijven van de
nazi’s wordt gereïncarneerd, zonder dat het hem hierboven wordt gevraagd.
Wie is toch die Walter Benjamin ? Benjamin staat bekend als een joods marxistische cultuurfilosoof die
zich heeft verdiept in theologie, literatuurkritiek, kunstgeschiedenis en opvoeding. Benjamin was al vroeg actief
in de jeugdbeweging omdat hij de overtuiging leefde dat alleen de jeugd de wereld zou kunnen veranderen.
Walter Benjamin schreef in 1936 zijn beroemde essay ‘Het kunstwerk in het tijdperk
van zijn mechanische reproduceerbaarheid’(9) en vraagt zich hierbij af wat de
invloed is van de technologische ontwikkeling (van het kunnen reproduceren door foto en
film) op de beleving van onze waarneming. Benjamin komt tot de conclusie dat door de
reproductie de ‘aura’ van het unieke voor de waarnemer wordt vernietigd. Benjamin
heeft er alle redenen voor het ‘aura van het kunstwerk’ te vernietigen.
Het ‘aura’ van het kunstwerk speelt een grote rol in dienst van de nazi’s. In het licht van zijn tijd is
de ongerustheid van Benjamin te begrijpen door de opkomst van het fascisme met het idee over
nationalisme, heldenverering, genialiteit en zuiverheid van eigen volk dat uiteindelijk geleid heeft
tot het oproepen van geweld tegen andersdenkenden.

p.8

Het Duitse nationalisme propageerde kunst die eeuwigheidswaarde moest hebben.
Alleen kunst die aan de normen van dit Duitse nationalisme voldeed en geproduceerd
werd door zuiver Germaanse kunstenaars kon als ware kunst worden beschouwd.
(P.D.95,111,122,123). De kunst van het Duitse nationalisme had een politiek doel; het
esthetische in dienst van de politiek. De kunst van de nazi’s moest het volk opvoeden
met afbeeldingen met sociaal realistische kunst waarin de verheerlijking, trouw en de
bereidheid voor het heil van de staat te sterven geïdealiseerd wordt – alles wat daarvan
afwijkt is ‘entartet’.
Door het aura van een uniek kunstwerk af te breken, wat volgens Benjamin door de
reproductie zou gaan plaatsvinden, wordt het kunstwerk een gewoon ding onder de
dingen, waardoor verering niet meer plaats zal vinden. Het Van Abbemuseum laat in
deze tentoonstelling zeer veel kopieën zien (overigens wel behoorlijk doorzichtig en
onmiddellijk te beschouwen als van veel mindere kwaliteit) en schijnt zich af te vragen
wat de waarde is van het echte schilderij als je er zo goed als exacte kopieën voor terug
kan krijgen. Van Abbe wil het aura rondom kunstwerken die bijna religieuze uitstraling
hebben en door en door individueel zijn afbreken.

A. Kosolapov Lenin en Coca Cola 1982

R. Scholte Nightlight 1984

Het bijna letterlijk gebruik maken van andermans beelden noemen wordt
‘APPROPRIATION art’ ofwel ‘Toe-Eigeningskunst’ genoemd.
‘Appropriation Art’ hebben we te danken aan Marcel Duchamp die in 1917 op bezoek bij
de sanitairwinkel van Richard Mott besloot een urinoir als kunstwerk te signeren, maar
wel, als pseudoniem, onder diens naam. In 2005 is Fountain uitgeroepen tot het
belangrijkste kunstwerk van de 20e eeuw. Sindsdien zijn er veel appropriation art
kunstenaars. Is trouwens in de kern niet iedere kunstenaar een appropriation artist ?
In de jaren 1980 speelt ‘echt’ en ‘onecht’ een belangrijke rol. Zowel Kosolapov (1943) als,
Sherry Levine (1947) Rob Scholte (1958) en weer later Gavin Turk (1967) en anderen stellen
zich deze vraag. Al deze kunstenaars kregen problemen met instanties over het
oneigenlijk gebruik van bekend beeldmateriaal. Volgens Rob Scholte bestaat er geen
originaliteit, terwijl in die jaren het meest ‘individuele’ als maatstaf gold. Sherry Levine
(1947) liet foto’s van Walker Evans herfotograferen en ook hij liet de Fountain (urinoir)
van Marcel Duchamp in talloze versies reproduceren. De hieronder afgebeelde heeft
‘Accession Date’: F-LEVI-1S12.11
In de toiletruimte van het Van Abbemuseum kunt u uw plasje kwijt in alweer zo’n
Fountain van de kunstenaar: Tania Bruguera (1968).

Duchamp 1917 Fountain

p.9

Tania Bruguera

Sherry Levine

De oprichters van ‘American Museum of Modern Art’(MoAA) zullen de vondst van
bijvoorbeeld Marcel Duchamp omdraaien door te verklaren dat de art-urinoir weer tot
non-kunstwerk te verklaren. Kopieën worden door Pil&Galia tot kunstwerken verklaard en
echte kunstwerken tot non-kunst. Het museum is geschiedenis. MoAA maakt van hun
repro’s kunstwerken door onder iedere repro ‘Loan Museum of American Art, Berlin’ te
plaatsen. Waarom ? Je zou kunnen zeggen dat het slechts repro’s zijn, van nul en geen
emotionele of andere waarde. Dat het de brutaalste diefstal is die je in de kunstwereld
ooit gezien hebt. Een repro tot kunst verklaren. Dit gaat nog een stapje verder dan die
Fountainurinoir en zo kom je er toe de hele kunstwereld ter discussie te stellen.
Wel vind ik het een goede zaak dat reproducties in musea worden ingezet als het niet
anders kan. Voor mij is het eerste idee, de schepper van het eerste echte
kunstwerk ‘heilig’. Echter door de hoge verzekeringssommen die betaald moeten
worden als je een echt werk voor een tentoonstelling wilt gebruiken is het logisch dat je
een toevlucht neemt tot een reproductie. Ik vind het een heel goede zaak als vooral door
kleinere musea gebruik kan worden gemaakt van repro’s. Het Van Abbemuseum heeft
kopieën van topwerken uit de collectie uitgeleend aan een klein Chinees dorpje, 800 km
ten zuiden van Bejing, om deze mensen in aanraking te brengen met moderne kunst. Of
zoals Nientje en ik op bezoek waren in het als een Christo (1935) ingepakt piepkleine
Czaar Petermuseumpje in Zaandam, waar wij een folder in de hand kregen over een al
verlopen tentoonstelling in het in de buurt gelegen Monetmuseumpje met alle 25
schilderijen (as replicas) die Monet tijdens zijn verblijf in 1871 in een theehuisje en in
de omgeving van Zaandam heeft geschilderd.
Het Czaar Peterhuis (1697) is in de loop der jaren p e r s p e c t i v i s c h verschoven, je
oriëntatievermogen raakt er in de war. De reproductie in de tentoonstelling van het Van
Abbemuseum doet ons besef van kunst

w a n k e l e n.

alles in het juiste perspectief zetten

Het Van Abbemuseum vindt de kunst die in musea getoond wordt te
individualistisch en draagt te weinig bij aan een meer eerlijke wereld.
Voor Benjamin moet kunst een hoger doel in zich dragen, de emancipatie van het volk,
kunst die aanzet tot zelfreflectie en discussie over de grondwaarden van het bestaan.
Louter ‘verborgen’ esthetische kunst met een duidelijke boodschap draagt daartoe niet
bij, kunst dient haar autonome positie op te heffen en dient daarom gepolitiseerd te
worden. Niet alleen het Duitse nationalisme wilde politiseren, ook Benjamin wilde de
kunst dus politiseren. Alleen, niet in de zin van de fascisten.
Volgens Charles Esche en de samenstellers zouden we de romantische houding die we
ten aanzien van de kunst hebben moeten laten varen en een meer maatschappelijke
benadering natreven, waarbij kunstwerken louter worden gezien als voorwerpen die het
resultaat zijn van een bepaalde geestesgesteldheid, sociaal-cultureel of politiek milieu.
Door de aura, het super individuele, de verering van het individu of de natie ervan af te
halen heb je volgens mij niet het probleem opgelost. Trouwens ieder mens heeft ten
diepste het gevoel zich te willen onderscheiden van een ander.
Het Van Abbemuseum wil daarom de kunst ont-kunsten en er gewone objecten van
maken, die dan eventueel in een antropologisch of historisch museum geplaatst kunnen
worden.
p.10

Er schiet me nu wel een zin van wijlen de grote verzamelaar Martin Visser (1922-2009) te
binnen: ‘Uiteindelijk worden alle kunstwerken voor mij ‘bruine nietszeggende dingen’.
De architectuurcriticus Max van Rooij van de NRC schreef ooit eens: ’De 20ste eeuw
eindigt in de afbraak van de kerken en dat de 21ste eeuw uiteindelijk de afbraak van
musea zou inluiden’.(Pr. Do. 119) Is er niet te veel aan kunst, zijn er niet te veel musea ?
Overigens doet de geschiedenis zelf niet aan ‘ont-kunsten’ en ‘kunsten’ (als werkwoord)?
Veel kunstwerken verdwijnen in de krochten van musea, zijn als het ware
Ont-Kunst, terwijl andere weer in een later tijdperk Ge-Kunst worden. Een kunstwerk
‘bewaart’ zich. (14)
Maar er zullen in de toekomst zeer veel kunstwerken ‘geruimd’ worden om in
kippentermen te spreken. We leven nu, maar wat zal het zijn over 25, 50, 100, 200 en
500 jaar zijn ? Eerlijk gezegd zijn niet alle werken uit de nalatenschap van Van Abbe
topwerken, er zouden best wat werken ont-kunst mogen worden, maar dat ligt natuurlijk
erg gevoelig!
Zie ‘Madonna en Kind’ uit 1865 in deze tentoonstelling. Nog niet zo lang geleden hadden
kerkbeelden een religieuze functie en wordt het kerkbeeld in een museum een kunstwerk
en als religieus beeld ‘geruimd’ en ont-kunst.

Door DE-SACRALISATIE wordt het kerkbeeld ‘Madonna met Kind’ uit 1865 als het ware
ge-kunst in een museum. Zo kunnen we dit beeld weer ont-kunsten door het in een
historisch museum te plaatsen. Het beeld is dan noch een religieus object noch een
kunstwerk; slechts een voorwerp.
Eigenlijk is het niet eerlijk om Benjamin te laten reïncarneren omdat hij zonder pardon
van Pil & Galia Kollectiv in een andere tijd wordt geplaatst zonder dat Benjamin erom
gevraagd is en de jaren na zijn dood niet zelf heeft meegemaakt.
Als kunst alleen nog maar een voorwerp is en geen emoties en geen verhalen meer
oproepen vraag ik me af wat kunst nog voorstelt? Volgens Yuval Noah Harari in zijn boek
‘Sapiens’ heeft de cognitieve revolutie van de mens de doorslag gegeven ten opzichte
van andere levende wezens. Wij hebben ‘taal’ die geëvolueerd is als medium voor
roddelpraat. De Homo sapiens is een sociaal dier en sociale samenwerking is cruciaal
voor onze overleving en voortplanting. Zet een vijf wetenschappers of leraren bij elkaar
en binnen vijf minuten praten ze niet meer over hun vak maar roddelen ze heel wat af. (3
p.31 e.v.). Wij creëren onze verhalen en mythes telkens opnieuw.
Dit proces van de-aura-isering is mislukt. Het is eerder zo dat juist door reproductie veel
meer mensen kennis hebben kunnen nemen van kunstwerken en hierdoor juist de
nieuwsgierigheid is toegenomen de werken in het echt te zien en zelfs het verlangen is
opgeroepen zelf een origineel werk te willen bezitten.
p.11

Volgens Harari is Homo Sapiens al van zijn vroegste tijd (honderdduizend jaar geleden)
een verzamelaar, waardoor ruilen en handel ontstaat. (3) Zie al die verzamelaarbeurzen
in de wereld van flessendoppen tot Mondriaans.

Verzamelen: klein geld en groot geld – klein geld dat groot kan worden en groot geld dat klein geld kan zijn

Parijs is vanaf 1863 tot de tweede wereldoorlog het kunstcentrum van de wereld. Echter
door de ‘Armory Show’ in 1913 in New York en de beide wereldoorlogen trekken veel
kunstenaars naar het veilige New York dat al vanaf 1940 het nieuwe kunstcentrum
wordt. De Amerikanen doen zich gelden met overweldigende grote schilderijen. Het
individualisme viert er hoogtij. Echter vanaf de jaren 1990 zien we langzamerhand China
als wereldmacht opkomen en dientengevolge ook de kunst.
Door die individualisering, het unieke van het kunstwerk is de handel met haar vriend
geld in het kielzog een allesbepalende rol gaan spelen. Laten we niet denken dat de
Chinese kunstenaars daaraan niet meedoen. Zij overtreffen zelfs de grootte (Pr.Do.109 en
118) van hun werken met die van de Amerikaanse action painters zoals Pollock en
anderen. (zie de verpletterende tentoonstelling in het Van Abbemuseum van de
alleskunner Qiu Zhijie: ‘Journeys without arrivals’(10) Ook de prijzen van Zhije stijgen in
de veilinghuizen, zoals veel Chinese kunst gestegen is naar enorme hoogten.
Chinese contemporaine kunst is al in aanvang vaak zeer duur. Wat ik dan altijd hoor is
het volgende: ‘Ja maar het zijn Chinezen !’. Ik ken geen enkele Chinese kunstenaar die
het grote geld niet accepteert. De afbraak van de kerken en de verrijzenis van de musea
geeft aan dat de kunst de rol van de kerken lijkt te vervangen.

Qiu Zhijie
De vraag die in het Van Abbemuseum wordt gesteld is eigenlijk: ‘Leven we in een ideale
wereld?’ Nee, nee, nee bij lange na niet. Deugt er alles in de kunstwereld ? Nee, nee, nee
bij lange na niet. Toch kan ik nog steeds overweldigd worden door een bepaald beeld en
stel ik me vragen over het waarom en hoe en wat.
Neem nu bijvoorbeeld die geweldige UTAH-MACHINE van Gerrit van Bakel, ontwikkelaar
van het ‘Voorwerpelijk Denken’. Een kleinood die met een door mij gekoppelde Morandi
samen vrienden voor het leven zijn. Er gaat van beide kunstenaar stilte en traagheid uit.
De UTAH-MACHINE is een reactie op het wereldsnelheidsrecord over de zoutvlakte van
Utah van 1200km per uur door de driewielige raket Blue Flame.
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Het grote wiel van de Utah–machine van Gerrit van Bakel bevat een oliereservoir dat bij
temperatuurstijging uitzet en bij temperatuurdaling inkrimpt. De maximumsnelheid is 18
millimeter per dag. Gerrit van Bakel reageert op de acceleratie van de tijd.

G. van Bakel: UTAH-MACHINE, 81x81x68,7 1980 Blue Flame 1970 Morandi

this way brouwn

Op een poëtische en ironische manier laat Gerrit van Bakel de betrekkelijkheid zien van
onze drang de wereld naar onze hand te zetten en dus ook van de vragen die in deze
tentoonstelling worden opgeroepen. Het zou goed zijn de Utah-machine in het Van
Abbemuseum in werking te zetten en zijn weg door het museum te laten volgen terwijl
Stanley Brouwn (1935-2017) gereïncarneerd wordt en zijn tentoonstelling uit 2005 in het
Van Abbemuseum model staat en Stanley iedere stap van de Utah-machine in
centimeters of meters vastlegt. De bezoekers krijgen een afdruk van de Utah-machine
met de ‘sb-mm-cm of meter’ van Stanley Brouwn: ‘My way’- Gerrit van Bakel – ‘This
Way’- Brouwn’. Alle mensen moeten tijdelijk hun horloges, gsm’s inleveren en om het
uur mag niemand iets zeggen.
Het is een schande dat Deurne, waar de ravenzwarte kunstenaar Gerrit van Bakel, zijn
hele leven heeft gewoond helemaal niets voor deze kunstenaar heeft betekend.
Een gunstige ontwikkeling vind ik wel dat steeds meer kunstenaars uit onderdrukte
landen zich doen gelden. Neem bijvoorbeeld de tentoonstelling in museum de Wieger
‘Beautiful Stranger’ (11), georganiseerd door curator Diana Wiegersma uit de collectie
Nadour.
De kunstenaars komen allemaal uit de Arabische wereld: Iran, Irak, Palestina, Algerië,
Saudi-Arabië, Libanon, Marocco en Egypte. De meeste van deze hier tentoongestelde
kunstenaars zijn vrouwen en wonen in het buitenland. De westerse invloeden zijn
duidelijk te zien en de stijlopvattingen van realisme naar abstract, surrealistisch en van
conceptueel naar narratief. Eigenlijk zoals we die mix aan stijlen in de gehele
kunstwereld zien. Deze kunstenaars kunnen wegens de kritische kijk op hun thuiswereld
niet in hun eigen land verblijven, maar het is belangrijk dat er een groeiend aantal
kunstenaars zijn, juist in deze landen, die opkomen voor hun rechten en verlangen naar
vrijheid, gelijkwaardigheid en gerechtigheid.

Kader Attia (Hoogmoed) Sarah Rahbar (Cruciale keuze) Faycal Bagriche (Exodus)
(Crossroads)
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Havy Kahraman

Beautiful Stranger in het museum Wiegersma is een toevalstreffer, helaas geen bewust
beleid. Voor museum Wiegersma zou het een opmaat kunnen zijn om op deze weg voort
te gaan, zeker als ze zich onderscheidend zouden willen opstellen. De tentoonstelling is
zeer actueel omdat het gaat om drie grote thema’s: 1. Hoogmoed– de obsessie van de
controle en de macht van de een die grondgebied, cultuur, vrijheid en vrede van de
ander afneemt met andere woorden ‘Vreemdeling worden in je eigen land’.
2. Cruciale keuze –de innerlijke strijd om je persoonlijkheid te vormen en te kiezen
tussen de westerse cultuur en die van je eigen land, maar ook tussen traditioneel en
modern, een keuze die een identiteitscrisis kan oproepen – “Een vreemdeling voor jezelf
te worden.
3. Uittocht – je land ontvluchten, je cultuur, je bezittingen vernield (in puin) en elders
niet welkom zijn – ‘De Vreemdeling worden’.
Ik wil nu toch nog even terugkomen op de tentoonstelling in het Van
Abbemuseum van Qiu Zhijie die ik verpletterend vind. Je vraagt je af hoe deze
totaal kunstenaar, waarvan lijkt alsof Zhije als een nieuw soort encyclopedist de wereld
wil vastleggen en ons op het hart wil drukken toch vooral niets te vergeten en dat alles
met alles samenvalt.
Neem alleen zijn hoeveelheid kaarten, Qiu Zhijie is op de eerste plaats cartograaf en
kalligraaf, waarvan ik las dat kalligrafie zoiets als bamboe is dat neergeslagen wordt door
de wind maar weer overeind komt bij beter weer.
Verpletterend omdat ik me wanhopig afvraag hoe Qiu Zhijie zowel als kalligraaf,
kaartenmaker, video’s, fotograaf, installatiemaker, verzamelaar, leraar en nog meer van
alles het voor elkaar krijgt zoveel bijeen te brengen dat je je als kijker machteloos gaat
voelen. En dat alles met de grootste perfectie.
De wereld trachten vast te leggen in al zijn facetten, zaal na zaal. Ja het is groots, maar
ook onmogelijk…… daarvoor zullen we moeten muteren tot ‘Gilgamesj’ (de geüpgrade
Homo sapiens die op jacht is naar onsterfelijkheid). (3, p.440)

Tatoo: Nee ? Wel een tattoo die ‘inprent’ en onuitwisbaar in het geheugen blijft wonen

Kaarten, vol historie, overvol met teksten en woorden zoals: The River of Show and Hide,
Total Art Hospital, Plato’s Republic, the Gull of Anarchist, Marxism, Pure Land, Capitalism,
Kingdom of Heaven, Utopia, The American Dream, How to make a dwarf become a giant
– this is an urgent issue of psychology …………. You will be more lucky if you’re only a
listener……., Mount of Liberalism, Don’t underestimate the lower class…………..
Misschien dat ‘The Way Beyond Art’ in het Van Abbe op de tweede verdieping
de oplossing heeft gevonden hoe kunst behoort te zijn.
Ook hier duikt Alexander Dorner op, ooit museumdirecteur van wat nu het Springer
Museum’ heet. In een boek uit 1947 beschrijft deze dat de overweldigende
veranderlijkheid van de wereld niet alleen tot uitdrukking wordt gebracht in kunst en
wetenschap, maar daar ook de onmisbare basis van is.
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In wat voor land of maatschappij willen we leven? Welke rol spelen vrijheid, identiteit en
duurzaamheid in ons denken over de toekomst. Kunnen kunst en museum duiding
geven?
Aan de hand van LAND – THUIS – WERK worden kunstwerken getoond waarmee we
nieuwe perspectieven op onze huidige wereld willen ontwikkelen.
In ver-springende metalen geraamtes en grote open ruimtes, die bewegelijkheid en
openheid van de veranderingen in het leven willen laten zien, zijn kunstwerken
vastgeklonken of liggen in een vlak op de grond terwijl een spiegel het werk hoog boven
een muur projecteert.

Zaaloverzichten ‘The Way Beyond Art’

LAND – THUIS – WERK. Ik durf gerust te beweren dat de kunstenaars niet in deze
termen zo gedacht hebben. Dat zouden ze veel te didactisch hebben gevonden.
Dat is toch vooral de museumdirecteur die het zo per se wil zien en beleven. Dat mag hij
doen, maar het komt mij een beetje kneuterig over. Ik denk namelijk dat alle goede
kunst betrokkenheid met het leven en de maatschappij heeft, maar ik denk niet dat de
kunstenaar in deze vakjes geduwd wil worden. Misschien dat Charles denkt dat hierdoor
de wereld sneller zal veranderen.
De verhalen die er verteld worden hoef je niet per se onder te brengen in deze drie
rubrieken. Daar doe je de kunstenaar mee te kort. De verhalen – wie leest ze allemaal –
zijn waar en interessant, maar hoeven niet schoolmeesterachtig zo onderverdeeld te
worden.
Alle teksten zijn verhalen, mythes, geladen met emoties, verlangens. Het zijn dus geen
tot voorwerpen teruggebrachte dingen die we dienen te – ont-kunsten,
ont-mythologiseren en vul maar zelf in. Of zoals in een van de teksten in een groot
bladerboek te lezen valt: ‘Hoe de kijker dit beeld interpreteert is afhankelijk van zijn of
haar sociale en culturele achtergrond. Maar ook van de vragen die je je zelf stelt.
In de jaren 1960 (66 of 67 ?) heb ik met kinderen meegedaan aan een wedstrijd in het
Van Abbemuseum waarbij ze over schilderijen mochten vertellen wat ze allemaal zagen
en beleefden. “Charles”, ze wonnen alle prijzen !”
Toch is het goed dat het Van Abbe al deze vragen stelt en wij als kijkers erop kunnen
reageren. Velen willen een betere wereld. We worden allemaal gevormd door het
verleden en wat we zelf kunnen doen en veranderen.
NIETS BLIJFT HETZELFDE. ANDERE TIJDEN. ANDERE KEUZEN. LANG NIET ALTIJD
HEBBEN WE HET HEFT IN EIGEN HANDEN
Hemel Vagevuur Hel als parallelle wereld
Dè parallelle wereld van mijn jeugd was de belijdenis van het katholieke geloof. Het
begon al als je wakker werd. Het morgengebed, het voor en na het eten bidden, soms
twee keer per week naar de kerk, met de feestdagen drie-heren-missen en het Lof, de
processies, het straffen als je iets verkeerds deed of dacht, ‘op je blote knieën op harde
plavuizen zult gij gaan’ voor het St. Antoniusbeeld op de basisschool, de
stempelwoedebeloningbestraffing als je wel of niet naar de mis was gegaan….
p.15

Voortdurend zat de onzichtbare maar toch aanwezige parallelle wereld achter op je
hielen.
Kapelaan de Vree die op de kansel of spreekgestoelte in de kerk met sissende stem
en weidse gebaren zwiepende woorden over de gelovigen uitschalde, die naar mate de
aanmaningen de gelovigen ineen deden krimpen en wiens woorden als striemen
windvlagen als een al te vroege Harvey en Irma innig samen, de hoeden, de
stropdassen, de hemden, jassen en broeken en zelfs naamplaatjes van de gelovigen die
daarvoor betaald hadden en zich zo verzekerd hadden van een vaste plaats, deden
optillen en wegvliegen naar buiten op de golven van zijn woorden naar steeds grotere
hoogten terwijl de lucht in roterende zwartroodgele en paarsblauwe hellekleuren de hele
stad onderdompelde. De offerschaal werd daarna extra gevuld.
En dan die klok in de kamer thuis die me traag maar zeker in beslag nam…….

Munch
‘Onze Lieve Vrouwe Kerk Tenhemelopneming’ in Helmond is nu van een godshuis geworden tot speelhuis.

Naar mijn herinnering heb ik in de dagboeken van Etty Hillesum nooit iets gelezen dat ze
een kerk bezocht waar ze troost kon vinden. God huisde in haarzelf.
“Ik vind, God, dat ik goed met je samenwerk, dat wij goed samenwerken. Ik geef je een
steeds grotere ruimte om in te wonen en ik begin je ook trouw te worden. Ik hoef je
haast nooit meer te verloochenen. Mijn eigen diepere leven hoef ik niet meer vol
schaamte te verloochenen in frivolere en oppervlakkige momenten. Het krachtige
centrum zendt zijn stralen uit, ook naar de verste periferieën. Ik schaam me niet meer
voor m’n diepere momenten, ik doe niet bij tijden net of ik ze niet wil kennen” (13)
Wat voor een keuze had Etty anders dan voor ‘God’ te kiezen ?
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