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Privé Domein 117 
Alles komt van boven. 
De lucht boven Deurne en omgeving donkerde als een ‘Espace Criminel’ schilderij van 
Armando, die zelf al zijn museum in   … in vuur zag opgaan in Amersfoort. 
 

    
1958 kathedraal Den Bosch 
 

Ik zeg tegen Leonie: “Ik denk dat ik de grote tekeningen, die ik op de houten vloer van 

de grote ruimte had gelegd, toch maar even weghaal”. Soms heb je blijkbaar een 
voorgevoel waar je maar beter naar kunt luisteren. Mijn woorden waren nog niet koud of 
het begon stortvloedend te gieten; alsof het opgekropte verdriet van hierboven over de 
spanningen in de wereld niet meer binnenboord waren te houden. 
Uit alle twaalf spotlampen in het plafond van de ruimte viel het water als op hol geslagen 
rivierstromen naar beneden. Leonie raakte volledig in paniek maar ik wist: “Ik moet 
direct snel handelend optreden”. Het woedende water ging over in hagelkiezelstenen zo 
groot als tennisballen en beukten op de daken en ramen.                                                      
Slechts bij één muur viel water naar beneden, waaraan juist het zwaarste schilderij hing. 
Emmers, wasmanden, dekens, handdoeken, het was allemaal te weinig. Het snel 
uitwringen was ik nog niet verleerd kennelijk, er kwam onmiddellijk een moment uit mijn 
verleden naar boven drijven waarbij wij voor een belangrijke hockeywedstrijd het 
ondergelopen veld eerst moesten drogen met Hatéma velours stof van 20meter lang. 
Merkwaardig maar alle spotjes bleven licht geven. De schade was aanzienlijk. 
Enkele weken daarna donderde het weer en sloeg de bliksem als een granaat ergens in 
de nabije omgeving in; het werd erg mistig in het bos, zagen dat een huis van een 
overleden professor, die als laatste daad meende de zolder vuurvrij te maken, aan de 
overkant was geraakt en in vlam vloog.  
Na twee maanden is alles hersteld, zijn er constructies gemaakt die een volgende ramp 
moeten voorkomen. Alles is opnieuw maagdelijk wit geschilderd.  
 
De kathedraal 

Een kennis nodigde ons uit om in het vervolg van de Jeroen Bosch tentoonstelling de 
kathedraal van Den Bosch te beklimmen om de luchtboogbeelden van dichtbij te kunnen 
bekijken. 146 metaaltreden in maaswerk doen je beseffen dat de wereld steeds verder 
onder je ligt. Het maaswerk klinkt alsof de misdienaar met altaarschellen het offer 
aankondigt. (denkt u nu niet dat ik ooit misdienaar zou zijn geweest – daar was ik veel te opstandig voor)                        
Een hogere vorm van Efteling sculpturen zitten al eeuwenlang op de luchtbogen, tot 
lering en vermaak, nou ja de originelen zijn te zien museum De Bouwloods, 96 in totaal, 
telkens zes op iedere luchtboog: musici, vaklieden, dieren, monsters, koningen, mannen 
van allerlei aard en slechts één vrouw met haarnetje en tamboerijn. De ‘engel met 

mobieltje’ staat aan de zijde van de Parade/Torenstraat op 15 m hoogte en wie haar wil 
bellen kan dit doen via 0900-7468526 om een boodschap achter te laten. Ze belt niet 
terug……. Nog tot 30 oktober. 
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De Pont 

Katholieken geloven in wonderen. Vanuit de torenspits van de kathedraal zie ik in de 
verte De Pont in Tilburg liggen. Zo gezegd zo gedaan laten Nientje en ik ons via een 
onzichtbare kabel naar De Pont in Tilburg zeilen. Een vriend van ons wil niet mee, hij is 
atheïstisch… 
In De Pont worden we ontvangen door Hendrik Driessen die ons trots door de op 3 
september te openen nieuwbouw loodst. Er is een nieuwe entreepoort, een geschenk van 
de gemeente Tilburg bij het 20-jarig bestaan van het museum. 
1100 vierkante meter erbij, waarvan 600 bestemd zijn voor nog meer presentaties, een 
restaurant met exotische palmbomen dat de uitstraling heeft van een modern 
driesterrenrestaurant. Een bibliotheek, een zithoek met open haard en televisie, een 
aangrenzende wilde tuin, je waant je in het paradijs. Geen wonder dat Hendrik hier nog 
een aantal jaren na de pensioengerechtigde leeftijd blijft. Maar het meest 
wonderbaarlijke is misschien nog wel dat alles wordt gefinancierd uit een legaat waarvan 
de dividenden zoveel opleveren dat zowel aankopen, onderhoud, lonen betaald kunnen 
worden. De Pont beschikt over een kleine betaalde staf, met zeer korte lijnen. 

 

 
                                                        DE PONT 
Brühl 

Al jaren staat het bezoeken van het thuismuseum van Max Ernst in Brühl, waar Max is 
geboren (1891-1976) in de Schlosstrasse 21, op ons programma. Het is slechts 90 km van 
ons vandaan. 
Brühl staat bekend om zijn reusachtige barokke slot ‘Augustusburg’ dat bijna de hele 
stad domineert. De achterzijde loopt uit in een bijbehorende kerk die aan het centrum 
grenst. De slotburchten zijn omgeven met mooie tuinen. Het stadje heeft nog geen 
45.000 inwoners en bezit naast slot Augustusburg nog rococo slot ‘Falkenlust’ en 
attractiepark Phantasialand. 
In slot Augustusburg werd in 1951 op Max Ernst zestigste verjaardag de eerste grote 
overzichtstentoonstelling van zijn werk gehouden.  

 

  
                                                    Augustusburg 

In 2013 (Pr.Do.98) bezochten we onder andere Basel waar een schitterende tentoonstelling 
met 190 werken van Max Ernst te zien was in ‘Foundation Beyeler’. Alle werken daar 
waren hoogtepunten van het kunnen van Ernst. (Pr.Do.98) 

 
Het Max Ernst museum ligt in een uitloper van het Augustusburg park aan de Comesstrasse 42/Max-Ernst-Allee  
1. 

p.2 



                
                                           Museum Max Ernst 
 

Naarmate we door dit smaakvolle museum lopen des te enthousiaster we worden. 
We zien hier Max Ernst op een heel andere manier dan in Basel. We zien hier Ernst 
in zijn ontwikkeling op weg naar Ernst. Ik zou de veelal kleine werken willen omschrijven 
als dada-achtig speels-aards, het loslaten-bevrijden van regels, poëtisch, geheimzinnig, 
werkelijkheid in on- en bovenwerkelijkheid creëren (surrealisme); zweven, omhooggaan en 
drijven. Max Ernst is 4x getrouwd, onder andere slechts twee jaar met Peggy 
Guggenheim. In 1946 huwt Max met Dorothea Tanning, met wie hij 30 jaar, tot aan zijn 
dood in 1976 samen blijft. Max schenkt haar ieder jaar een werk, de beroemde D-
schilderijen.  
Max Ernst creëert werken waarbij hij gebruik maakt van ‘frottage’, ‘grattage’ , 
décalcomanie, oscillatie, collage en assemblage technieken. (zie Pr.D. 98) 
Bijna alle werken in dit museum zijn geschonken door Duitse banken of verkregen met 
zeer lange bruikleenovereenkomsten van verzamelaars. 
Helaas mochten we geen foto’s maken. 
 

  
Fresco voor het huis van Paul Eluard – later op doek 
 

BOCHUM en BOTTROP 

We brengen opnieuw een bezoek aan het ‘Schlosspark Bochum’ in de wijk ‘Weitmar’. .(zie 

mijn nieuwsbrief 98). Onlangs is een nieuwe ondergrondse ruimte toegevoegd van 1500 
vierkante meter (MuT- Museum unter Tage), waarvan 500 m2, voor 
wisseltentoonstellingen en 1000 m2 voor het tonen van een omvangrijke verzameling 
landschapschilderijen van de 15e eeuw tot heden. 
Het hele omvangrijke project is nu van een speciale stichting van de universiteit. 
 

   
                    MuT                              KUBUS                             SITUATION KUNST 
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Overzicht van ‘n zaal                      Lucas van Gassel   1540               Courbet: Paysage du Doubs 1866 
 

                    
        Ger van Elk en Jan Dibbets gebroederlijk bijeen        J.Henneman: Night on the Ridge Road 1986 
 

In China begon de landschapschilderkunst al in de 9e en 10e eeuw. 
Er zijn 350 schilderijen te zien, die de hele ontwikkeling van de Europese 
landschapschilderkunst tonen, zeg maar van ‘Lucas van Gassel’ (uit 1540) tot en met ‘Ger 

van Elk’, ‘Jan Dibbets’ en een verrassend sterke ‘Jeroen Henneman’ uit Nederland.                                               
Ik ervoer de tentoonstelling als vermoeiend eentonig. Lange rijen, op dezelfde ooghoogte 
opgehangen donkere schilderijen – het licht breekt pas heel laat door. Dat zou Rudi 
Fuchs beter gedaan hebben door scherpere keuzen te maken, tegenstellingen naar voren 
te brengen en ontwikkelingen meer schoksgewijze te tonen. Alles hoeft ook niet 
tegelijkertijd getoond te worden.  
We overnachten nogmaals in ons geliefde hotel aan het stadspark. 
 
Bottrop 

Vanuit het slotpark in Bochum rijden we naar onze laatste halte in Bottrop, echter door 
wegwerkzaamheden en mijn op hol geslagen routesysteem kwamen we veel te laat aan 
in het prachtig gelegen ‘Stadtgarten’ (22 hectaren) met sculpturenpark en het ‘Josef Albers 
Museum’: ‘Quadrat Bottrum’. De lichten in het museum gingen voor ons weer aan en 
konden we even snel de werken van Albers bewonderen. 
(Bottrop ligt slechts 24km boven Duisburg. We hadden beter vanuit Deurne kunnen vertrekken.) 

‘Joseph Albers’ (1888-1976) is in Bottrop geboren en wordt gevormd door de denkbeelden 
van Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn. In 1925 wordt Josef Albers hoogleraar in 
Weimar. Echter in 1933 emigreren Josef en zijn vrouw Annie in 1933 door de sluiting van 
het Bauhaus in Weimar door de Nazi Partij naar de U.S.A., het land waar zijn roem is 
begonnen. Dat Annie, bekend om haar textielontwerpen in de lijn van het Bauhaus, de 
vrouw van Josef een Joodse was zal zeker een rol hebben gespeeld bij hun beslissing te 
emigreren. 
Josef Albers is beroemd geworden door zijn ‘Hommage aan het Vierkant’, bestaande uit 
een serie van 1000 werken, ontstaan tussen 1949-1976, een vierkant met in kleiner 
wordende vierkanten. Er zijn geen lijnen waardoor kleurschakeringen elkaar beïnvloeden 
bij het kijken. Het museum beschikt over 100 schilderijen, grafisch werk, papierstudies 
en glaswerken waarvan de meesten zijn geschonken door zijn vrouw Annie. 
Het museum heeft logischerwijze de vorm van een kwadraat, straalt lichtheid, eenvoud 
uit door gebruik van staal, glas, beweegbare wanden en staat daardoor in verbinding met 
de omgevende natuur. 
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                                                Via de open brugverbinding naar de werken van Albers 
 
 

              
                                         Hommages aan het vierkant 

In het museum worden belangrijke wisseltentoonstellingen gehouden en zijn 
voorwereldlijke dieren te zien in het eerste gebouw. Voor de werken van Albers wandel 
je door de open verbinding naar het tweede gebouw. Het sculpturenpark rondom het 
museum toont werken van ‘Donald Judd’, ‘Erwin Heerich’, ‘Walter Dexel’, ’Norbert 

Kricke’, ’Walter Leblanc’, ’Georg Rickey’, ’Bernard Venet’, ’Max Bill’ en anderen.  
Voor wie kinderen heeft is hier in het park genoeg te beleven en een restaurant dicht bij het water verlicht 
lichaam en geest. 

 
Duitsers zijn enorm goed in het bewaken van hun cultuur: op de plaats van historische 
gebeurtenissen staan musea, ‘Gedächtenis Bilder’ en sculpturen. Deze komen voort uit 
een lange geschiedenis van nationale trots. Tegenwoordig is er voor die trots ook plaats 
voor wat Duitsers geleerd hebben van de wereldoorlogen, kunnen ze ook relativeren en 
open staan voor de wereld. In Nederland kennen wij die cultuur van ‘Gedächtenis Bilder’ 
veel minder maar het zou goed zijn als wij hieraan meer aandacht zouden besteden. 
 
De Wieger in Deurne 

De plaats waar wij zelf nu al heel lang wonen. Deurne als hoofdstad van de Peel en 
grootste gemeente van Nederland: een verleden van moerassen, venen, keuterboeren en 
turfeters (Toon Kortooms: Mijn kinderen eten turf), veel  ‘geurige’ varkens , kastelen, de 
historicus en heemkundige Hendrik Ouwerling, het beeldsprakige leven van de schilder-
arts Hendrik Wiegersma met zijn internationale vrienden Otto Zadkine, Otto van Rees,  
en Moissey Kogan, het door zijn zoon Friso Wiegersma geschreven en beroemd geworden 
lied: ‘Het tuinpad van mijn vader’, Pieter Wiegersma, zijn kunst en zijn boeken ‘Postbode 

van de hemel ’ en ‘Vriendschap in Enveloppen’ –waarin vele mogelijkheden liggen 

opgesloten’, de kunstenaars Willy Martinali, Anton Rooskens, Gerrit van Bakel - die de 
tijd stillegt door deze oneindig uit te rekken, de ontwrichtende Erik van Lieshout, Hans 
van Hoek en niet te vergeten de zanger-dichter Jules de Corte met zijn beroemde lied: 
“Ik zou wel eens willen weten………..” 
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JA , IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN waarom Deurne crepeert van 
cultuurarmoede, een gemeentebestuur zonder lef en durf om het cultuurgoed te 
behouden, geen initiatieven neemt zoals je dat in Duitsland ziet. (zie bijvoorbeeld het 

kunstenaarsdorp Worpswede bij Bremen), die de handen heeft teruggetrokken van het museum 
De Wieger, het overlaat aan een handvol goedbedoelende amateurs die met uiterste 
krachtinspanning een tentoonstelling over arts schilder Hendrik Wiegersma 
maken, maar niet eens in staat zijn de beste werken van de deze toch minstens zuidelijk-
regionaal bekende kunstenaar bijeen te krijgen en jammerlijk de gehele bovenverdieping 
wijden aan de door Wiegersma geïnspireerde artsenschilders ‘Artsen in Arts’ verenigd in  
‘Pincet & Penseel’ die uitblinken in middelmatigheid en waardoor Wiegersma zich 
omdraait in zijn graf. 
 
Dat de ‘Postbode van De Hemel’ zich meldt in de Hoofdstad van De Peel !!! 
 

   
De Wieger. Het mooiste werk, portret van zijn vrouw Nel, ontbreekt. De gebonden Christus als symbool voor 
Deurne 
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