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Schönere Fenster finden Sie bei uns………
Nientje en ik, leven, lijkt wel, in een steeds grotere versnelling. Hoeveel gereisd, en
tentoonstellingen we de laatste maanden niet hebben gezien, Venetië natuurlijk, de
uitgerekte stad Izmir – vroeger Smyrna, gelegen aan de golf van Izmir, Japanners in Kade in
Amersfoort, Middle Gate in Geel van Jan Hoet’s laatste kunstje zegt ie, Straatsburg, De Pan
en zaterdag 30 november om de Goden te verzoeken de laatste in de Nibelungen reeks
“Götterdämmerung” van Wagner, Malevich, Aaron van Erp bij Wim van Krimpen
Venetië en ‘The Encyclopedic Palace’ – ofwel het uitdijend heelal van de kunsten Denkend aan Venetië hoor ik in mijn hoofd het eeuwige klotsen van water tegen vaparetto’s, meerpalen en
palazzo’s..

De 55ste Biënnale van Venetië heeft de illusie alles wat er op het gebied van de kunsten is
gebeurd en nog plaatsvindt te rubriceren en onder te brengen in één grote encyclopedie.
Althans er wordt een poging toe gedaan. Van diepe mythische-mystieke-religieuze roerselen
uit het onbewuste tot met de hoogst ontwikkelde vormen van medisch technisch vernuft was
in het Arsenaal te bezichtigen.
Ik heb het in de ‘Short Guide’ van de biennale niet kunnen vinden maar het hele idee van een encyclopedie is
ontstaan in de 17e - 18e eeuw, die we nu de eeuw van de Verlichting noemen en waarbij Frankrijk voorop liep en
duurde tot 1789 als de Franse Revolutie uitbreekt. Je zou ook kunnen zeggen dat er vanaf die tijd steeds meer
geknaagd wordt aan de voeten van het geloof.
Het gedonder begint bij René Descartes (1596-1650) die een groot deel in het betrekkelijk verdraagzame
Nederland heeft doorgebracht en grote invloed uitoefende op velen, onder andere op de ook in Nederland
verblijvende Baruch ( Benedict) Spinoza (1632-1677). Twijfelen vraagt om nadenken en daarom wordt het denken,
verstandelijk analyseren, ordenen en rubriceren zo belangrijk. Niets is heilig meer voor de mens en wordt zo maar
klakkeloos aangenomen.
Er is zoveel en het dijt maar uit, iedere tentoonstelling is eigenlijk een wanhoopspoging van het alom willen
bevatten en rubriceren. Dompel je er maar in onder. Zie deze tentoonstelling zoals ik in mijn jeugd sinterklaasfeest
heb beleefd; onzeker-nieuwsgierig, vol verlangen liep je de trap af naar beneden waar op een tafel met wit laken
tientallen cadeautjes stonden die uitgepakt moesten worden. Arsenale is één grote doorlopende tafel met duizenden
cadeautjes die opgeslokt worden door de gulzige kijkers maar doet je beseffen dat het lang niet alles is, hoeveel
kunstenaars zijn er niet vergeten die ook een plaats hier verdiend hebben.
Zieners uit de hindoeïstische wereld, overgenomen door theosofen als Blavatsky en Rudolf Steiner, spreken al
eeuwenlang over een Akasha kroniek, een soort computer, maar dan verborgen in astraal licht, waar alles, van het
allerkleinste tot en met het grootste bewaard wordt. In deze tijd wordt de Akashakroniek wel heel concreet door
geniale technische vernuften - ligt alles op straat en worden we tot in de kleinste uithoeken begluurd.

Anonymous tantric paintings 1960-2004
Emma Kunz (1892-1963)
Shiva linga als meest visueel complete representatie v.d. god.

Hilma Klint 1862-1944

Alles zit in de hierboven afgebeelde kunstwerken opgenomen-verborgen en wordt ontsluierd door de mens en keert
weer terug: het universum, de totale leegte, de Godheid, openbaring, de ordening, het leven en de dood…….
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Voor Rudolf Steiner is de Akasha kroniek een zekerheid. Zijn blackboard drawings - creaties via subjectieve
perceptie en intuïtie verkregen zijn onmisbaar voor wetenschappelijke observatie; de innerlijke wereld is even
werkelijk als de materiële wereld. J. Beuys zal er zeker door beïnvloed zijn die hier vreemd genoeg niet te zien was.

Achteraf overviel me het gevoel, na al die vele duizenden kunstwerken al wandelend,
stilstaand, met je neus erop en achteruitlopend nadenkend op je in te hebben laten werken,
dat ik terug verlangde naar die lege ovalen van die anonieme tantric kunstenaars aan het
begin van de tentoonstelling. Je hoofd slaat op hol van alle indrukken. Die lege energetische
ovalen wassen je schoon. ZERO kunstenaars zullen er zeker door beïnvloed zijn, maar
volgens mij was alleen Otto Piene hier vertegenwoordigd.

Otto Piene (1928), lichtinstallatie – jaren 1960

Buiten Arsenale en Giardini liepen er nog tientallen andere tentoonstellingen in Venetië.
Een tentoonstelling van Lore Bert (1936 Giessen Du.), mij volkomen onbekend, in de Bibliotheca
Nazionale Marciana, aangrenzend aan het Correr museum, aan het San Marco plein, is me
bijzonder bijgebleven.
Lore Bert schrijft precies wat er in onze tijd aan de hand is: “De snelle vloed aan berichten,
beelden, informatie in iedere denkbeeldige vorm, waaraan wij in onze tijd onderworpen zijn,
dreigt een vloed te worden, die ons overweldigt en verwart. Zonder structuren, die onze
betrekking tot de wereld ondersteunen, verliezen alle informaties die we krijgen zin en
betekenis. De opgave van de kunstenaar bestaat erin, de mensen weer een oriëntatie te
geven, een voorstelling van henzelf en een andere visie op de wereld te ontwerpen. “
Haar werk is geïnspireerd door tal van filosofen als Aristoteles en Kant, op schrijvers als Dante, Goethe en Rilke
maar ook op wetenschappers als Copernicus, Galileï en Cantor.

In het midden van de Marciana bibliotheek (naar de patroonheilige van de stad de evangelist Marcus)
zijn de 5 platonische lichamen geïnstalleerd in de vorm van een zee aan gevouwen wit
papier in de vorm van een octaëder, een terugkerende regelmatig achtvlak, een ruimtelijke
figuur begrensd door 8 gelijkzijdige driehoeken, die aarde, water, vuur, lucht en universum
verbeelden.
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Ik ben me er van bewust dat ik geen encyclopedisch verslag weergeef, ondoenlijk, er is oorverdovend veel en
daarom kies ik, vlucht ik naar meer stilte, structuur, ofschoon dat in deze wereld niet eenvoudig is … ben ik zelf niet
een persoon die in de hoogste versnelling leeft ?

IZMIR
Turkije is booming, Turkije is nieuw en zeer ouderwets, gesluierd en westers licht gekleed,
leven Turken van creditkaarten en maken privé veel schulden, het verleden wil het daglicht
niet zien, het probleem van de Koerden en mensenrechten lijkt onoplosbaar en Turken zitten
geklemd tussen een broeinest van landen… Turkije heeft een rijke cultuur.
Juli 1990 maken wij een rondreis met Brendan naar Turkije, Deirdre is dan met school naar Griekenland. Alweer
23 jaar geleden! Wat een geluk dat Nientje altijd onze reizen zo goed gedocumenteerd heeft met teksten en
plaatjes, inmiddels al 30 dikke albums. Voor een tussenlanding stopten we in Izmir, waar nu onze zoon woont,
nooit aan die mogelijkheid maar zelfs kunnen denken. De plaatjes doen alles herleven, maar wat een gaten in het
geheugen … wat zou het fantastisch zijn alles als in de Akasha kroniek – computer in het hoofd te kunnen
onthouden. “Verschrikkelijk” hoor ik u zeggen, nee, nee juist goed, ook de slechte dingen ter overdenking en
verwerking, zou je niet alles opnieuw hoeven te leren en zouden oorlogen achterwege kunnen blijven. Hoe meer
kennis en verwerkte gevoelens en emotie hoe beter, de reizen en alle ervaringen in ons hoofd en hart opnieuw
beleven. Aphrodisias, Aydin, Efese, Pergamon, Troje, Istanbul, – wat was Leonie ziek geworden – Dardanellen, etc..

Izmir, een ontzettend langgerekte stad van meer dan twee miljoen inwoners over de hele
golf van Izmir, als een soort ei, uitstromend in de Egeïsche Zee. Ongeveer twaalf districten
vallen onder Izmir, waaronder Balcova, Urla en Cigli waar Brendan woont. Overal wordt
gebouwd en gaan oude wijken onder de hamer of vinden restauraties plaats.
Ieder district is min of meer zelfstandig met een eigen beleid van allerlei diensten. In het
ene district is bijvoorbeeld de vuilnisdienst veel beter geregeld dan in een andere. Er is
veelal geen eenduidig beleid.
Izmir in mijn jeugd Smyrna geheten, van de smyrna tapijten, het oudste deel van de stad, is
voor een groot deel verwaarloosd en in de loop der geschiedenis strijdtoneel van Lydiërs,
Perzen, Arabieren, Grieken en Turken. Omdat de stad zo vol gebouwd is rondom de golf en
er nog geen tunnel loopt van de ene oever naar de andere, wat wel het plan schijnt te zijn,
zijn de afstanden groot.
Izmir is de meest vrijzinnige stad van Turkije, je ziet bijna geen vrouwen met hoofddoeken en de bewoners
hebben een kritische houding.
We rijden met de auto naar het oudste gedeelte van Izmir, via smalle stijgende-dalende weggetjes en moeilijke
bochten komen we in het oudste gedeelte, de acropolis van Smyrna genoemd, waarvan de hoogste heuvel Pagos
heet en van waaruit men toen/nu een uitzicht heeft over zee en vlakten.
Het kasteel van een zekere Queen Kaydafe, wat daarvan over is, was ooit de basis van de administratieve- en
militaire dienst. Daarom wordt het geheel hier ook wel Kadifekale genoemd. Nu zien we alleen krotten van de
allerarmsten en zigeuners die hun kleurrijke tapijten, kleding en sierraden verkopen.
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In het Swiss-hotel in de wijk Alsancak waar wij een keer overnachtten word je auto voordat je de oprit oprijdt
grondig met een spiegel, zoals in de tijd bij de grens tussen oost en west Berlijn, onderzocht.
Er zijn veel gelegenheden om langs de golf te wandelen. Bezienswaardigheden zijn de Konak Pier, de klokkentoren
van Konak met de spreuk ‘de geest is zwak maar het vlees is gewillig’ herinnert velen aan de studententijd en
hockeyverenigingen, waar hoe later het werd dit refrein voluit gezongen werd. Nooit geweten dat het hier vandaan
zou komen.
De flats in het centrum bestaan uit veel lagen en enorme trappen, het ligt eraan waar je woont, echter te voet en
hoger wonende staat je eenzelfde hoge trap te wachten. Een rijke industrieel heeft in de wijk Küçük Yali een lift
laten bouwen, Ascensor geheten, die mensen gratis naar boven brengt en eindigt met een restaurant met
schitterend uitzicht over de stad. De straat die naar de Ascensor leidt wordt genoemd naar de beroemde
dichter/zanger Dario Moreno (1921-1968) met tegenover hem een beeld van Enrico Macias (1938 Algerije), in ons
land beroemd in de jaren 1960 met zijn lied over de vrede ‘Kinderen van alle landen’.
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Wat de moderne en hedendaagse kunst betreft zul je in Izmir hevig teleurgesteld worden. Er zijn geen galerieën.
Alleen in het Swiss hotel is een enorme ruimte beschikbaar gesteld voor kunst, die noch modern noch hedendaags
is, vlees noch vis, evenals andere gelegenheden die we bezocht hebben. Toch is dit jaar de tweede biënnale van
Izmir georganiseerd, meestal met galerieën uit Turkije zelf en met zeer middelmatige kunst. Het blijkt dan dat de
afstand tussen Istanbul en Izmir (600km) veel verder weg is dan je zou verwachten. Er is geen levendig klimaat in
Izmir, er zijn niet veel kopers, er is geen concurrentie en de opleiding is ouderwets. Op de een of andere manier
zijn boeken die toch overal te krijgen zijn, niet voldoende. Ik zou zeggen dat juist hier kansen liggen voor hen die
een galerie willen opstarten, je bent al gauw in het land der blinden koning en waarschijnlijk zit men erop te
wachten. De foto’s hieronder heb ik genomen in de galerie van de oprichtster van de biënnale Seba Ugurtan, die
daar in haar rommelige vertrek, met de beste bedoelingen, kunstenaars laat werken en ze les krijgen.

Er is genoeg te zien in Izmir en zeker als men bereid de reis te combineren met zoals hierboven gedeeltelijk door
mij aangegeven.

Swiss hotel
Visserplaatsje Urla aan de andere zijde van de golf van Izmir. Veel is nog intact zoals het
ooit was met een zeer fraai gerestaureerde grand-café-restaurant ‘Bakis’.

Het laatste kunstje van Jan Hoet in GEEL – MIDDLE GATE – 19 januari
(open vr.-zo van 10-17u of na afspraak voor groepen tot max. 20 pers.)

Vreemd, toch willen zeer velen uiteindelijk terugkeren naar de plaats waar ze ooit zijn
geboren. Zelf heb ik absoluut geen gevoelens hierbij, echter in het geval van Jan Hoet kan ik
het begrijpen. De vader van Jan Hoet was psychiater in Geel en hield er een zeer moderne
opvattingen op na hoe met patiënten om te gaan. Hij nam ze op in zijn huis en behandelde
ze min of meer als zijn gelijke.
Geen wonder dat Jan Hoet de tentoonstelling in Geel concentreert rondom drie grote
categorieën: mythe, psychiatrie en kunst. In die zin is er wel een zekere overeenkomst met
de biënnale in het Arsenale van Venetië, waar veel draaide om de outsiders in de kunst,
kunstenaars die in zich zelf opgesloten de wereld proberen te benaderen en vorm te geven.
Ja, het is moeilijk, zo niet bijna onmogelijk om deze drie gebieden uiteen te halen. Een mythe is een moeilijk
begrip, een oeroud overgeleverd verhalen en gebeurtenissen die diep in de psyche verborgen liggen en gaan over
het menselijk bestaan, religieus getint en verbonden met goden. Hiervan waren veel voorbeelden te zien

in Arsenale zoals het mythische werk van de bekende Aleister Crowley( 1875-1947) en de
hedendaagse Belgische kunstenaar Thierry de Cordier (1954) (ook in Geel te zien).
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Adolf Wölffli (1864-1930) was een schizofrene kunstenaar die onder psychiatrische
behandeling, los van de buitenwereld, in een zeven vierkante meter kamer, tot ongekend
fraaie, complexe, diep in de psyche gelegen, kunstwerken, in een soort gesloten systeem,
naar boven liet borrelen.(1500 tek., 1600 collages, 25000 pag. met geschriften).
In de trilogie mythe, psychiatrie en kunst zou ik kunst willen omschrijven als een meer
bewust-onbewust opbouwen van een oeuvre: bijvoorbeeld Rembrandt, Mondriaan, Picasso
en Soutine. Maar in feite lopen alle drie aspecten voortdurend door elkaar, alleen kan de ene
kunstenaar zich beter aanpassen in de wereld. De grenzen zijn waterdun …

Crowley. Het uitgezochte cadaver. Th. de Cordier Ich will ein Vogel sein

Wölffli:Learn about the artist

Nooit geweten dat de stad Geel zo’n mooie plaats is. De Sint-Dipnakerk en een oud
ziekenhuis dat nu Gasthuismuseum St.-Dipna heet en Kunsthuis Yellow Art, het ouderlijk
huis van Jan Hoet en De Halle, waar de tentoonstelling begint, zijn zeer de moeite waard om
te bezoeken.
Mythe, psychiatrie en kunst lopen hier door elkaar, gaan als vanzelfsprekend in elkaar over, – worden opgenomen
in de bestaande ruimten en maken er een natuurlijk deel van uit.
Ongeveer120 bekende en onbekende kunstenaars doen aan deze tentoonstelling. Jan Hoet op zijn best.

Straatsburg
We waren uitgenodigd om de kunstbeurs in Straatsburg te bezoeken, een voor ons onbekende beurs. Het was er
gigantisch druk. Zelden een beurs gezien waar alles zonder enig designgevoel was ingericht en een ratje toe aan
stijlen en kwaliteiten alles voor mijn ogen begon te schieferen.

Nee, dan de stad zelf, waar we nog geen enkele maanden geleden onze vakantie eindigden
maar niet in de gelegenheid waren het museum voor moderne kunst te bezoeken.
De oude stad is schitterend. Het Europees Parlement ligt lijkt wel aan het einde van de stad
in een lege wereld. Maar het Museum van Moderne en Hedendaagse Kunst(MAMC) is een
must om te bezoeken. Het museum ligt aan de Place Hans-Jean Arp aan de oever van de Ill
en is gebouwd door de architect Adrien Fainsilber (1932 Fr). Schitterende mooie, open ruimten
die in elkaar overlopen gepaard met een prachtige collectie.

MACM vanaf Place H/J Arp
Rodin en Picasso
De bekende stromingen vanaf het eind van de negentiende eeuw van impressionisme tot en met de allernieuwste
kunst zijn hier aanwezig.
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Kandinsky: Salon de musique 1931

Gustave Doré zaal, geboren in 1832 Straatsburg

Het museum voor Schone Kunsten in Rohan Palais van Botticelli tot Courbet hebben we nog niet eens kunnen
bezoeken.

Malevich in het Stedelijk zou iedereen moeten zien, het Noordbrants museum in
den Bosch is een parel aan de snoer van mooie musea in Nederland.
Wim van Krimpen galerie in Hazenstraat 20 in Amsterdam toont nieuwe werken
van Aaron van Erp. (tot 29 dec. vr.-za 13-18u. en op afspraak)

Brandende geile Zebra, olieverf op doek, 140x170, 2013
Onderweg in Duitsland passeerde ons een oplegger met een in elkaar gedeukte auto waarop stond:
„SCHÖNERE FENSTER FINDEN SIE NUR BEI UNS“.
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