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Privé Domein 133: Museum Voorlinden: Armando (1929-2018): ‘De mens is een
eigenaardige zelfs minderwaardige vinding’(5)
VOORLINDEN.
Zaterdagavond was het dan zover. Vanuit ons hotel aan de Wassenaarseslag zou het een fluitje
van een cent moeten zijn museum Voorlinden te bereiken. Immers een paar kilometer voor het
hotel stond reeds aangegeven hoe je wegens wegonderhoud de gele borden moest volgen om bij
Voorlinden te komen. Het is maar goed geweest dat we op tijd zijn vertrokken. Plotseling zagen we
geen enkel bord meer en ook via de Zijdeweg, zoals aangegeven, kwamen we telkens verkeerd uit
zodat we minstens 3x het automuseum Louwman passeerden. Gelukkig waren we niet de enigen.

We waren precies op tijd om prinses Beatrix binnen te zien schrijden. Rudi Fuchs stond
op de juiste plaats om haar een hand te kunnen geven en voor Beatrix een moetje.
En bij het afscheid nogmaals.

KOPF
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. KOPF hierboven in zaal 3 geeft de
toeschouwer een enorme dreun. Der KOPF IST TODT ofwel DOOD, twee D’s die de
eeuwigheid OO omklemmen. Het is geen hoofd maar een KOPFFFF, Armando’s KOPF ?,
uw KOPF, mijn KOPF, ons aller KOPFFFF…….’Rek die F als u blieft heel lang uit’.
Een enorme grote indringende zwarte KOPF omgeven door vuil wit, dat is wat ons
allemaal uiteindelijk staat te wachten. KOPFFF is verschrikkelijker dan het beschaafde
hoofd. Een aangrijpend en zeer tragisch schilderij.
Maar goed, laat ik nu, na de eerste klap, wat vrolijker beginnen.
Het is een feest om Museum Voorlinden te bezoeken. De ligging met de wandeling ernaar
toe, de openheid, het licht, de bomen en de tuin van Piet Oudolf – het is zo
verschrikkelijk mooi dat mensen die daar mogen werken ’s avonds liever niet meer naar
huis gaan. En dan die schitterende zalen, de juiste formaten met gezeefd licht.
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Het is nu de tweede keer dat we Voorlinden bezoeken. Ik heb er de eerste keer ten tijde
van het geval met Wim Pijbes over geschreven. (Pr.Do.119)
‘Suzanne Swarts’, directeur van Voorlinden, een mooie rijzige gestalte, voerde lyrisch het
woord bovenop een Voorlindenkistje, zodat ze de wereld der kunsten, genadig met haar
woorden kon balsemen voordat we de tentoonstelling mochten zien.
Suzanne Swarts heeft tijdens het opbouwen van de tentoonstelling de aanwezigheid van
Armando in haar nabijheid gevoeld. Het kan haast niet anders dan dat de ietwat knorrige
Armando zich bij deze tentoonstelling gelukkig zal voelen. Wel geloof ik dat Armando
veel liever wat langer hier op aarde in de misère zou zijn gebleven – het is maar de
vraag of hierboven nog bomen zijn, schuldige landschappen, bokswedstrijden, taal en
zelfs oorlog waaraan Armando in feite toch alles te danken heeft. Bijzonder vreemd, dat
wel, dat de oorlog je de mogelijkheid geeft kunstenaar te worden. Het is te griezelig om
te accepteren maar al het negatieve kan dus positief zijn en andersom ook.
Ik hink op dubbele gedachten. Is het museum niet te mooi voor het verschrikkelijke werk
van Armando. Armando’s werk is toch muziek in mineur zoals ook de zigeunermuziek
waaraan hij verslingerd was; intense smarten, heimweegevoelens oproepend naar een
wereld die we nooit zullen bereiken.
Hier in Voorlinden wordt zijn werk naar de hemel getild: GOD ziet het allemaal aan.
Wordt God verleid door al het licht, toont God erbarmen voor een man die slachtoffer en
dader is of zegt God na de tentoonstelling verwerkt te hebben: ‘Nee, ga maar terug naar
je boeltje daar beneden.’
In Voorlinden zijn op een wand, tegenover de werken uit de NUL periode drie werken te
zien uit de informele periode (1956-1959), waaronder ‘Peintures criminelles’ (misdadige
schilderijen) en ‘Espace Criminelles’ (misdadige ruimten). Ik had niet de gelegenheid om overal
goede foto’s van te maken zodat ik hier gebruik maak van een soortgelijk werk dat ik in
1979 als een van de eerste werken aankocht voor de kunstcollectie in Helmond.
Laat ik nu heel toevallig tijdens de ‘muzikale bokswedstrijd’ naast Cato Cramer zitten, die
blijkbaar ook mijn nieuwsbrieven leest en bovendien, al vanaf de tijd dat Cato
coördinator was aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch, een fan is
van Aaron van Erp. Cato heeft gedurende lange tijd op haar werkkamer het schilderij
‘Dios ta kaka riba nos ofwel ‘God schijt op ons’ kunnen bewonderen, sinds vele jaren
alweer in ons bezit.
Het is een beetje bizar als ik hieronder beide schilderijen naast elkaar zie. De zwarte
stront van Aaron komt een beetje overeen in gedachte en werk van Armando’s ‘Espace
Criminel’.

Espace Criminel, olieverf/zand op paneel
127x65, 1958
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Aaron van Erp, Dios ta kaka riba nos144x208, 2001,
‘GOD SCHIJT OP ONS’

Armando heeft ooit eens opgemerkt dat de mens een eigenaardige zelfs minderwaardige
vinding is. Aaron van Erp heeft eveneens geen hoge pet op van de mensheid. Het is geen
wonder dat Armando Aaron van Erp, via Yvonne Ploum, in 2010 vroeg een
dubbeltentoonstelling van hun werk te maken in het MOA (Museum Oud-Amelisweerd).
De kunstwerken van Armando beleef ik in Voorlinden helemaal opnieuw. Het gezeefde
licht van boven in de schitterende zalen roepen veel emoties bij me op. De duisternis van
Armando die plotseling verlicht wordt laat er ontzettend de tegenstelling knetteren
tussen de zwakheden van de mens en naar het onmogelijk te bereiken licht. ‘Ik heb het
licht nooit mogen zien. Misschien heeft het licht mij gezien’ zei Armando tijdens een
interview.
Het zit Armando niet mee in het leven en misschien zijn juist daardoor zijn sterke schilderijen te
verklaren.
Naast Armando’s ervaringen in de Tweede Wereldoorlog in de buurt van kamp Amersfoort waar hij
zijn jeugd doorbracht kan Armando deze tentoonstelling op de valreep niet in levende lijve
bewonderen (1929-2018). Andere gebeurtenissen lopen eveneens niet goed af. Op 22 oktober
2007 om 13.30 uur gaat het sinds 1998 opgerichte Armando museum gehuisvest in de sinds 1820
gebouwde neoclassicistische ‘Elleboogkerk’ in Amersfoort in vlammen op.
Het kan nog beroerder. De verhuizing naar het prachtige kasteel Oud-Amelisweerd bij Bunnik liep
ook niet goed af. Nadat Armando in 2014 aldaar een nieuwe thuishaven vond trok Armando om
financiële redenen in 2017 zijn collectie terug. Onlangs werd het MOA failliet verklaard. Veel licht is
Armando dus niet gegund.

Foto ANP

MOA met op het dak de gevlogen vogel van Armando

Armando’s ingrediënten om kunst te creëren zijn banale simpele gevonden dingen:
Vóór 1960 (1956-1959) als informele kunstenaar maakt Armando vooral gebruik van zand in verf
gemengd. In de NUL periode vanaf 1960 zijn het autobanden, bouten, spijkers, prikkeldraad en
platen van hardboard en metaal. Monochrome kleuren als rood, zwart en wit. In die NUL- periode
isoleert Armando het materiaal, levert geen commentaar, is koel en zakelijk. ‘De bouten waren het
eerst, daarna de platen. Ik weet nog precies dat ik de eerste gemaakt heb, op een zaterdagmiddag
in mijn atelier op de Prins Hendrikkade, zo in één keer.’(1)

Bouten op rood hardboard, 133x122, 1961-1963 (Prins Hendrikkade 171)
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De aangehaalde laatste regels op de voorgaande pagina heeft de eerder genoemde Cato
Cramer opgetekend tijdens een interview met Armando. In het interview lees ik dat
Armando bij het creëren van zijn boutenschilderijen geïnspireerd werd door het zien van
een viaduct bij het Burgerziekenhuis in Amsterdam waar grote bouten in de betonnen
wanden geplaatst waren. ‘Wat ik in die tijd ook mooi vond waren leegtes. Grote
oppervlaktes met slechts één kleur: fabrieksterreinen of kazernes, al die
misselijkmakende regelmaat, griezelig ook. Zoiets heeft voor mij altijd een dubbele
betekenis. ’t Komt omdat het Duitse leger mooi was. Het kwaad dat mooi is. Daar dacht
ik altijd aan op de achtergrond. Instinctief koos ik ook harde materialen, die spraken me
aan, hoorden bij me.’(1)
In Museum Voorlinden is een ijzersterke en prachtig samengestelde wand te bewonderen
van deze NUL periode.

Zaal 2 Bouten schilderijen en prikkeldraad dat aan de oorlog refereert.

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief springen de tranen in mijn ogen.
Sentimenteel? Ja en nee. Ik zit enorm met de vraag waarom de mens een verklede wolf
in schaapskleren is. Kennelijk verlangen wij in ons diepste wezen naar oorlog, ruzie en
herrie en blazen we onszelf graag op. In feite blijven we ondanks alle technische
vindingen een vermomd wild dier en hieraan kan de lyrische stem van Suzanne Swarts
niets aan veranderen.
Armando is een sterk intuïtief werkende kunstenaar. ‘Ik schilder niet maar wordt
geschilderd’ vertelde hij eens in een interview. Armando is een soort primitief die met
zijn vingers, al dan niet gehuld in plastic handschoenen – als verlengstuk van zijn
onbewuste ziel – ‘tussen weten en begrijpen’ (3), de verf op het doek borstelt en worstelt alsof
het een bokswedstrijd is.
Armando is een kunstenaar die de oorlog 1940-1945 als puber - adolescent heeft
meegemaakt. Altijd maar die oorlog. Zie dat zwarte hek in opgestoven zand… het is alsof
ik daar uiteengereten dode soldaten zie hangen – ledematen half tegen de zwarte tralies
en half onder in het opgestoven zand.

‘Zei je niet dat je prikkeldraad mooi vond? Waarom is prikkeldraad mooi. Moet je me toch eens
vertellen. Hij had geen duidelijk antwoord. ….Het is onverklaarbaar. Misschien komt het wel omdat
de eenzaamheid zo mooi is.’(2)
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In de onlangs verschenen film over Armando ‘Het Voorval’ van Sjors Wierstra en Roelof
Jan Minneboo over een moord in het bos van Amersfoort waarin zij zich afvragen wie de
jongen is die op de vlucht voor een Duitse soldaat die hem ieder moment kan
doodschieten erin slaagt een val te simuleren en vervolgens de Duitser doodsteekt. Het
geronnen bloed van Armando’s arm en hand en op zijn schilderijen zou dat naar
Armando zelf kunnen verwijzen ? De filmmakers krijgen geen antwoord van Armando.
Een kunstenaar laat de toeschouwer altijd in het gewis.

Als ik diep in mezelf kijk weet ik – ondanks mijn enthousiasme voor het leven en de
angst hiervoor – dat ik het meest word aangetrokken door ‘ellendige’ schilderijen, die het
mens zijn in al zijn onverschrokken treurigheid laten zien.
Zoals ook de Hongaarse schilder Csaba Kis Róka die in zijn schilderijen de
ontzagwekkende Hongaarse frustratie toont. Ook Csaba Kis Róka heeft in MOA een
tentoonstelling met Armando gedeeld. Een boer (koelak) die uit de borst van Lenin komt
en de rode sjaal van de pioniers die om hun heen zit. Lenin en Stalin hebben de boeren
hun zelfstandigheid afgenomen, hun bezittingen afgenomen om deze te collectiviseren.
‘Doodt ze allemaal’ riep Lenin. De boer rest niets meer dan een lijmzakje om in een
andere wereld te geraken. Het zaad van ‘New Deal’ is ‘The Same Deal’ in Hongarije.
Minderheden als joden, zigeuners, kunstenaars en emigranten zijn niet welkom bij de
Fidesz partij van Viktor Orbán. Zigeuners en hun muziek waar Armando zo aan verknocht
was.(4)

New Deal, 120x90, 2012
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Indrukwekkend zijn de sculpturen van Armando. Ruwe zwarte bronzen, zonder enige
opsmuk, overheersen de ruimte. Het WIEL doet me denken aan alles verpletterende
uitvergrote wielen van tanks die rollend over straten een ratelend slurpend geluid laten
horen. Das Rad als de eeuwig terugkerende beweging van tijd en van oorlog en vrede.

Het WIEL- Das RAD

Armando’s FAHNE staat voor al die Duitse vlaggen in de Tweede Wereldoorlog, nee voor
alle vlaggen in de wereld wanneer mensen vertwijfeld onzeker hun identiteit willen
waarborgen. Armando’s Fahne is bewogen bevroren en symboliseert ‘Pas op voor
vlaggen’ terwijl Armando vermoed ik het ook fascinerend vond naar al die zwaaiende
vlaggen te kijken, die ook een schoonheid en tragiek vervoeren.

De Vlag- FAHNE
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Armando toont in zijn schilderijen en gedichten – en hij niet alleen – dat alles een dubbel
gevoel oplevert; oorlog die verschrikkelijk is en ook fascinerend mooi – waar geen
verklaring voor te vinden is.
Leonie en ik lopen nog even door andere zalen en zien daar het schilderij van
JCJ VANDERHEYDEN ‘BLUE GATE’ op de vloer staan. Ik beleef het als een hemelpoort:
een zuiver blauwe omkadering met binnen het totale wit. Het staat met de voet op de
aarde en verwijst naar hemels geluk. Op de een of andere manier vergroot het de tragiek
van Armando’s werken. Die zuiverheid is voor Armando niet weggelegd. Zou Armando
zich thuis voelen in hemel ? Ja, alleen als het daar net zo knettert als op aarde. Het zou
best kunnen – in de hemel huizen goede en slechte engelen en de duivel woont er ook.
JCJ VANDERHEYDEN idealiseert en Armando gedijt in het gedoe hier op aarde. We zullen
geen antwoord krijgen – het zijn misschien allemaal verzinsels van de mens.

Blue Gate, 240x130 geen datum

Seestücke –zaal 5

Armando’s Seestücke zijn blauwig met witte golfkoppen, maar zijn zee is onrustig, volop
in beweging en dreigend. De zee zuivert en verslindt, maar ik betwijfel of Armando zijn
ziel wil zuiveren, voor hem is de zee fascinerend om zijn ongrijpbaarheid; daarin schuilt
voor Armando de schoonheid en de afschuw en de angst. Ik ben bang dat Armando niet
in het ideaal van JCJ VANDERHEYDEN GELOOFT. Maar het trekt en schuurt wel, immers
ZERO en NUL wilden toch ook de hele kunst zuiveren. Armando blijft een buitenbeentje.
We scheren nog even naar de bibliotheek. Verbluffend mooi is het juiste woord.

Leonie en ik verlaten het museum. Het is donker. Dichtbij de ingang flitst als uit het niets
een enorme figuur op. Pas bij nadere beschouwing blijkt het een Armando sculptuur te
zijn. Het wordt GESTALT genoemd. Een lange figuur, waarvan een linkerarm is afgehakt
en de gecompenseerde veel langere rechterarm eindigt in een enorme gebalde vuist.
Heel vroeger, in de jaren 1950 zag je regelmatig mannen met een afgehakte armen als
opvallende stille getuigen van de oorlog. De gebalde vuist refereert naar woede en
onverzettelijkheid. Het hoofd is naar verhouding te klein. Veel hersens heeft de mens
niet en wat hij heeft weet de mens niet juist te gebruiken.
We krijgen het gevoel dat belagers zo uit de struiken tevoorschijn kunnen komen en dat
het surrealistische licht vanuit de verderop gelegen villa, die dienst doet als restaurant,
de eenzaamheid van een schilderij van Edward Hopper weergeeft.

p.7

Armando: Vogel – als vogel naar onbestemde verte …………Ik zou het niet weten……
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