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Privé Domein 125 - Een ontmoeting met drie oud-studenten. 
 
Leonie had 7 en 8 oktober een congres in Doorn : ‘Let’s talk about sex’. Ik kon dan ook 
gelukkig mijn gang gaan en van daaruit gaan genieten van mijn ‘kunstuitjes’. We 
vertrokken al een dag eerder zodat ik aanwezig kon zijn bij de jaarlijkse uitreiking van de 
‘Koninklijke Prijs Voor Vrije Schilderkunst 2017’. 
De gezelligheid, oud-studenten en vele anderen uit de kunstwereld, waren dit jaar 
belangrijker dan wat er helaas te zien was. Benno Tempel, directeur van het 
gemeentemuseum Den Haag, voorzitter van de beoordelingscommissie, moest in zijn 
inleiding al toegeven dat het een ‘minder’ jaar was. En inderdaad moet ik beamen dat er 
weinig opwindends, verfrissends en getuige van durf te zien was. Allemaal acceptabele 
kunst die niemand kwaad doet. Echter, een van de winnaars, Niek Hendrix, heeft allerlei 
bezwaren tegen die zombi-kunst, terwijl Niek maar wat graag de prijs in ontvangst nam. 
Het zou Niek gesierd hebben als hij de uitreiking van de prijs niet geaccepteerd had. Zijn 
werk ‘Anestesia’ heeft de tanden zo verdoofd dat de patiënt niets meer kan uitbrengen. 
Dapperder was geweest als Niek, zo Luther, met al zijn bezwaren, stellingen op deur van 
het Paleis op de Dam, had gespijkerd.  
 

            
 
Suzie v. Staveren   Niek Hendrix (Anestesia)         Vera Gulikers (testdoek) Janine v. Oenen (Familar Face) 
 

KADE Amersfoort. Maria Roosen verliest zich  in een verloren liefde. Vuur dat 
niet wil doven. 
Ik ga speciaal naar de grote tentoonstelling van Maria Roosen (1957) in Kade. Ik heb nog 
nooit een grote tentoonstelling van Maria Roosen gezien. Er zit een nooit uitgesproken 
verhaal tussen ons…….. 
Waarom ik eigenlijk de trap oploop en niet eerst de benedenzalen ga bekijken weet ik 
niet meer. Boven aangekomen kijk ik met ontzag vanuit de hoogte een grote diepe 
ruimte in. Tegen een hoge wand van 9,5 meter staan immens magere grote ladders die 
me lichtelijk doen huiveren. Ik noem ze direct jakobsladders. Ik word onmiddellijk 
bevangen door ontroering. Aan de ladders hangen aaneengeregen glazen gekleurde 
bollen, die ik direct gebedskralen noem.  
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Het zijn vier jakobsladders die boven allemaal eindigen met slechts een handvat. De 
kralen die de ladders verbinden zijn smeekbeden en verleidingen om de engelen te 
verzoeken Maria’s geliefde naar beneden te laten afdalen. Of op zijn minst een glimp van 
hem te mogen ontvangen. Ladders – gebedskralen – aftelkralen – liefdeskralen – 
verdrietkralen….. er willen blijkbaar maar geen engelen met een blijde boodschap 
afdalen. 
 
Maria Roosen studeerde tussen 1976-1981 aan het Mollerinstituut in Tilburg waar ik les 
gaf en haar leerde kennen. In mijn herinnering was ze altijd samen met haar vriendin  
Marij Overtoom. Zelf was ik in die tijd bestuurslid van ’t Meyhuis in Helmond en hadden 
wij omstreeks april/mei 1976 de eerste solotentoonstelling van het werk van Gerrit van 
Bakel georganiseerd, die in het park ernaast ook zijn grote Dag- en Nachtmachine 
tentoonstelde.  
 

                                                 
Performance G. v. Bakel met Arne v. Herk   Dag en Nachtmachine Twee grote kleurige schilden reageren op          
uitzetting van metalen ijzer en aluminium die zich overdag oprichten en dichtklappen en ’s nachts openklappen 

                                                                                                                               
Het moet ergens na augustus 1980 (ik vierde 21 augustus mijn verjaardag en herinner me dat  Gerrit 

van Bakel een reep chocolade meebracht en hij niet sprak over Maria Roosen) geweest zijn dat Maria 
Roosen Gerrit van Bakel heeft ontmoet. Ik herinner me dat Maria Roosen en Marij 
Overtoom mij vertelden dat ze iets speciaals wilden organiseren en dat ik ze toen heb 
gezegd dat ze eens een bezoek moesten brengen aan Gerrit van Bakel, die inmiddels een 
atelier/woonhuis aan de Randweg in Deurne had betrokken. Maria Roosen toonde al 
vroeg ambitie. Van anderen moest ik horen dat Maria blijkbaar Gerrit van Bakel had 
opgezocht en er niet meer is weggegaan. Ofschoon ik gedacht had dat Maria mij wel zou 
inlichten dat ze in vuur en vlam was gestoken door Gerrit heb ik vreemd genoeg nooit 
meer iets van, zowel Gerrit van Bakel als van Maria Roosen, vernomen. Ik heb er ook 
nooit naar gevraagd, ik wist er geen raad mee en misschien Maria eveneens niet. De 
reden zou kunnen zijn omdat ze student was en dacht ‘dat kan ik maar beter niet doen’. 
 

                         
 
Gerrit van Bakel (1943) overleed plotseling in de nacht van 17/18 november 1984 aan een 
hartstilstand, nadat hij zich opgewonden had over een stelletje jongeren die lawaai 
maakten. Maria was toen 27 jaar. Op de website van Gerrit van Bakel wordt met geen 
woord gerept over hun relatie; alsof Maria er nooit geweest is. 
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Nu, 33 jaar (1984-2017) later, is het verdriet om de verloren geliefde nog sterk voelbaar. 
 
Als ik afdaal naar de benedenruimte met de jakobsladders zie ik een wild bont geverfd 
beeld, dat van bovenaf gezien niet zo groot lijkt. Het beeld heet ‘Widow 1’, een soort 
totembeeld dat waakt en smeekt om terugkeer. Iets verder staat een eenzaam tentje 
met, in plaats van tentharingen gekleurde glazen schenkkommen. Sommige staan 
rechtop, andere zijn omgevallen. Er valt niets meer te geven zeggen de lege kannen. De 
namen van glasblazerskleuren op de vloeren begeleiden het smartelijk tafereel. Het is 
allemaal wel heel heftig. Waren die jakobsladders misschien niet genoeg geweest ? 
Buiten staat nog een Widow! 
De rits van het tentje is blijvend dicht.  
 

      
 
Maria Roosen is eigenlijk een conceptueel kunstenaar; zij laat meestal haar ideeën 
uitwerken door glasblazers, hakkers en modellenbouwers. Een conceptueel kunstenaar 
met een verhaal over liefde had geen enkel conceptueel kunstenaar van te voren kunnen 
bedenken. 
 
Een hele lange gang met aan de muren glazen gulzige borsten die wachten op de 
geliefde, een chesterfield zetel met twee enorme borsten, vliegende spermatozoïden en 
een zwart beeldje met een groot ei op haar hoofd zijn allemaal verwijzingen naar wat 
Maria had willen geven en ontvangen. Kunst ontstaat vaak uit een gemis…….en 
verlangen……. 
 

 
            Voor de Sterkste man, Eén van de vier elementen, Lucht (detail met enig uitsteeksel Gerrit ?) 1985 

 
Maria Roosen: ‘Toen mijn lief was overleden…….In dat hakken kon ik mijn verdriet, 
kwaadheid kwijt en kon ik alles goed overdenken…’ 
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Roosenkrans, Eén van de vier elementen, 2017                                            Toverstokje 
                                           

MARIAROOSENROOSENKRANS - zo zou je het werk hierboven kunnen noemen. Troost 
vinden bij Maria, die jezelf bent, valt zwaar. Bij het kleinoodglaswerkje ‘I.M.’ lees ik de 
tekst: ‘Onlosmakelijk verbonden – onmogelijk om weer één te worden’. Zelfs het 
toverstokje, hoe mooi-teer-doorzichtig ook, helpt hierbij niet. 
Op een video kijk ik naar een brandende braamstruik die Maria Roosen gevonden heeft 
en later in brand gestoken. We zien het vuur de opgerolde braamtakken, flikkerend van 
rood en geel naar zuigend wit, langzaamaan totaal verslinden tot slechts een hoopje as 
overblijft. Het loopt met de brandende braamstruik niet hetzelfde af als in de bijbel. Toen 
verscheen een engel in de braamstruik die leek te branden maar niet brandde. 
 

    
                                                                                                   Zwartgeblakerde  Widow 2 
  

Buiten, in de druilerige regen rest ons alleen een zwartgebakerde ‘Widow 2’ , vergeefs 
uitkijkend over het Eemplein en de rivier de Eem. Er komt geen boot de ziel 
terugbrengen.  
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Koen Vermeule in de Kunsthal Rotterdam - Zondagskind 
Het toeval wil dat nog twee oud-studenten belangrijke tentoonstellingen hebben. 
Met Koen Vermeule (1965) heb ik misschien wel het langste en intiemste contact. Tijdens 
de academietijd beleefden we na de colleges de wildvreemdste dingen. Ik ging bij 
studenten op atelierbezoek, samen met ze de kroeg in en moest meedoen aan een spel 
om geesten op te roepen. Rammellzee, de magiër onder de graffitikunstenaars, kwam in 
vol ornaat een lezing houden, waarna Ronald Zuurmond, die naar ik meen toentertijd 
sociale geografie studeerde, besloot het roer om te gooien en kunstenaar te worden. Ook 
daar heb ik nooit meer iets over vernomen. Op dit moment heeft Ronald Zuurmond een 
tentoonstelling bij de gerenommeerde galerie Borzo in Amsterdam. Allemaal wel 
toevallig. 
 
In een stevige pas loop ik met een kunstvriend richting Kunsthal. Mijn vriend trekt 
moeizaam met zijn been, ooit veroorzaakt bij een autobotsing tegen een onwillige rots in 
Griekenland. Kunst trekt ook hevig, het wil niet altijd lukken, en als het wel lukt, botst de 
kunstenaar weer opnieuw omdat hij het vorige werk wil overtreffen.                                          
Op 1 november is het 25 jaar geleden dat de Kunsthal werd geopend. De architect Rem 
Koolhaas (1944) brak met dit gebouw internationaal door dankzij een nieuwigheid van een 
schuin oplopende hellingbaan, die dwars door het gebouw heen loopt en op die manier 
een hoogteverschil van zes meter overbrugt – ook voor passanten buiten. Alle ruimtes 
lopen in elkaar over en worden verbonden door de hellingbaan. Een nieuwigheid, die dat 
moet gezegd worden, voor gehandicapten de meeste problemen oplevert. Ik vermoed 
dat Koolhaas een irritant gebouw heeft willen ontwerpen die de bezoeker er iedere keer 
op wijst: ‘Het is Koolhaas die het gebouwd heeft’.  
 
We gaan via de restauratie naar binnen, waar het leek alsof een zwerm dode vogels uit 
het ernaast gelegen Natuurhistorisch Museum tot leven zijn gekomen en een hels 
kwebbelend geluid voortbrengen dat horen en zien je vergaat. 
 
Koen Vermeule vertelde ons daar dat de tentoonstelling niet in de grote mooie open 
zalen is maar op de derde verdieping. Ik ken die derde verdieping niet. De ruimte is 
direct al bij binnenkomst een afknapper. Ik dacht, het zal wel aan mijn beleving liggen – 
ben uiterst sfeergevoelig. Echter niemand die daar was hoorde ik er een opmerking over 
plaatsen. 
De ruimte is veel te laag, zeker voor de grote en weidse doeken van Koen Vermeule.   
Het plafond is lelijk, de schotten zorgen alleen maar voor onrust. En de lelijke 
spotlampen zijn niet meer van deze tijd. Koen verontschuldigde zich ook, ja de ruimte is 
niet ideaal, maar wat moet je als kunstenaar voelde ik hem denken. Je kunt in ieder 
geval zeggen dat je een tentoonstelling in de Kunsthal hebt gehad. De ruimte vergeten 
we maar. Omdat de zaal te lage plafonds heeft en de lange gebogen tussenwand  in mijn 
ogen die laagte versterkt gaat de kijker meer horizontaal - als in een lange rij kijken.   
De schilderijen van Koen Vermeule verdienen meer rustmomenten en meer hoogte. 
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Koen Vermeule (1965) is een zondagskind, al vanaf het begin rolde hij als vanzelf, van het 
ene succes in het andere. Zelfs toen Koen twijfelde in de kunstwereld zijn weg te zoeken 
haalde, naar ik meen Emo Verkerk, Koen over de stap naar de kunstwereld te zetten. Na 
de TeHaTex (1983-1988) Tilburg, waar ook Emo Verkerk lesgaf, bezoekt Koen Vermeule, na 
een bezinning van twee jaar, de Rijksacademie(1990-1992) , waarna Koen direct al in 1993 
de unieke kans van Art& Project(Geert van Beijeren-1933-2005 en Adriaan van Ravesteijn-1938-2015)  
krijgt aangeboden te exposeren. Oorspronkelijk was Peter de Graaff, die fantastisch kan 
schilderen, door Art&project gevraagd voor een tentoonstelling in 1993, maar Peter de 
Graaff weigerde met Art&Project in zee te gaan omdat hij als jonge kunstenaar vond niet 
in zo’n arrivé galerie thuis te horen. Dat is Peter de Graaff duur komen te staan. 
 
In 1992 schildert Koen een lopend meisje, in zichzelf gekeerd, in zachte kleuren, 
eenvoudige vormen en met een afgesneden slagschaduw, in een groot wittig abstract 
veld. Het meisje is zich van geen wereld bewust, heeft genoeg aan zichzelf. De 
kunstenaar heeft, nog vóór dat hij het echt weet, zichzelf gevonden. De hand die het hart 
van de kunstenaar volgt weet meer dan de kunstenaar op dat moment.                                                
In hetzelfde jaar schildert Koen ook een meisje dat op een bed ligt. De kijker overvalt 
schroom om het meisje te benaderen. De kinderlijke zuiverheid is zo intens dat je bang 
bent dichterbij te komen. Het tafereel is aarzelend en toch direct kinderlijk naïef 
weergegeven. Het is een terugkerende onderwerp dat op de dag van heden steeds 
terugkeert in het werk van Koen Vermeule. Stilte, mensen in zichzelf gekeerd, of slapend 
dood – in 1992 eenvoudig en direct weergegeven, in latere jaren worden in de figuren 
meer details toegestaan. 
 

                              
 1992       180x140                               1992 160x195                    New York Girl 2 2007  145x105                                      
 

Die twee vroege werken uit 1992 vind ik nog steeds ongeëvenaard. Het hele schilders 
dna van de kunstenaar toont zich hier, wachtend op openbaring. De vraag die bij mij 
opwelt is: ‘Zijn deze mensen dood ?’ of verkeren ze op de scheidslijn van slaap, leven en 
dood. Ze zijn nooit morsdood of gewond. Er is nooit geweld in zijn werk te vinden. Stilte, 
ingetogenheid, oosters zen, in zichzelf gekeerd of aan zichzelf genoeg hebbend, 
bedachtzaamheid en een zekere weemoedige kwetsbaarheid zijn de hoofdkenmerken van 
zijn werk. Al zijn latere werken zijn aanvullingen, uitstapjes van die in 1992 nog 
onzichtbare hoofdweg. 
 

     
Zonder titel  1993 170x340                                              Glasshouse 2008 200x300 
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     1992 160x195                                                                 2007    105x145      

                                                              
Landschappen en mensen worden altijd sferisch weergegeven. Zeker in een wereld die 
op zijn grondvesten siddert en trilt van spanningen neemt de kunstenaar de kijker mee 
in een wereld die verloren lijkt. 
 
Onderweg naar Rotterdam voor de tentoonstelling van Koen Vermeule en later op de dag naar Amsterdam krijg 
via een sms-bericht te lezen dat het met mijn oudste jeugdvriend , Bosje’  zeer slecht gaat, dat hij het niet gaat 
redden. Ik voel me verslagen. Alsof de werken van Maria Roosen en sommige van Koen Vermeule het me 
duidelijk willen maken.  
 

Al spoedig vanaf het begin van zijn studie was Koen verrukt van het werk van de 
symbolistische Belgische schilder Leon Spilliaert (1881-1946), die stemmingen weergeeft 
met vaak met een minimum aan details, uiteengetrokken geabstraheerde vormen en 
vlakken die een grote melancholie, ingekeerdheid en weemoedige stilte oproepen. 
 

                    
                                   Leon Spilliaert 
 
 

                 
 
De intens blauwe lucht van het schilderij hierboven is naar beneden gedaald om de ziel 
van mijn vriend op te halen. Nee, maar Bosje, mijn troetelnaam voor hem, is boos en 
verdrietig, Bosje wil niet opgehaald worden, ik voel het, mijn hele lichaam weent. 
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De beleving van kunstwerken wordt ook sterk bepaald door de gemoedstoestand van de 
kijker op dat moment. Een kunstwerk is ALTIJD interpretabel - ALTIJD afhankelijk van 
één persoon die het ondergaat. 
 
Er is een ander schilderij in de tentoonstelling dat nogal wat afwijkt van alle andere 
schilderijen. ‘Ghosts’, 2008-2009 is geschilderd door Koen Vermeule na een bezoek in 
Japan, waar Koen vooral ook naar toe is gegaan in verband met zijn belangstelling voor 
Judo, hij is in het bezit van de 4e-dan – een evenaring van die van Yves Klein (1928-1962 

zie pr. Do. 105) voor wie Koen Vermeule een grote bewondering heeft. Yves Klein die tot de 
Zero kunstenaars wordt gerekend was een monochromist, die streefde naar absolute 
zuiverheid. Je zou Vermeule een aangeklede monochromist kunnen noemen. Wel veel 
leegheid in zijn landschappen maar niet totaal. Misschien moet Koen Vermeule daarvoor 
de grond loslaten en de zweefsprong door het raam naar buiten maken, zoals Klein deed. 
 

        
        De Sprong van Yves Klein naar het ‘Niets –absolute zuiverheid’   K. Vermeule: De val, gouache 2005 
 

Misschien leidt het verlangen van de hoogmoed naar absolute zuiverheid uiteindelijk naar 
de val. Aan de hand van zuiverheid loopt altijd wel een lange uitgerekte schaduw mee. 
 
Wat er in Japan precies gebeurd is weet ik niet, maar Ghots (is het wel de juiste titel Koen?) is 
wel het meest dramatische doek dat Koen Vermeule ooit heeft geschilderd. 
Is Koen daar een grote emotionele gebeurtenis overkomen of was hij met iemand en 
zagen zij voor zich een plotseling fel ontploffend licht voor zich dat alles verteerde en 
beide figuren deed sidderen voor de gevolgen waaruit zij ternauwernood aan zijn 
ontsnapt ? Het zou een goede zaak zijn als Koen dit thema – zeker in deze tijd van grote 
onrust – met andere doeken gevolg zou geven. 
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Koen was een van de weinige kunstenaars die altijd mijn belangstelling voor de rechten 
en het belang van graffitikunstenaars heeft erkend en gevolgd. 
De zachte uitstraling in de werken van Dondi White en Futura zijn in zijn werken terug te 
vinden, het geniale talent van Rammellzee zag Koen direct. En ik geloof dat hij me wees 
op ‘The London Police’ kunstenaars, die daarna een tentoonstelling bij mij thuis hebben 
gehad. Hoeveel ‘belachelijkmakers’ waren er niet in die dagen, maar het belang van deze 
kunstenaars neemt steeds meer toe.  
 

     
Dondi White: Modern Prophets, 1983 Museum Helmond  K. Vermeule Skywriter 2005 Global Nomads 2008 
Graffitikunstenaars zijn SKYWRITERS: ‘Schrijf het maar in de Lucht – Wij zijn de moderne profeten’ 
 

Roos Theuws (1957) 

Met de moed der Wanhoop – Een conceptueel kunstenaar bestaat niet. 
Na ons bezoek aan de tentoonstelling van Koen Vermeule nemen we snel de trein naar 
Amsterdam om daar de tentoonstelling bij ‘Martita’ Slewe galerie van Roos Theuws, ook 
al een oud-student, te gaan zien. Martita heb ik leren kennen in op zaterdag 14 mei in de Kunsthal 
Rotterdam waar Martita conservator was. Martita bracht mij in contact met haar tante Jopie Smelik, de vriendin 
van Etty Hillesum (zie Privé Domein 100). Etty die als een lichtflits uit het heelal mijn ziel en lichaam in vuur en 
vlam zette. De wereld hangt van vreemde toevalligheden samen.                                                                                                                   

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het werk van Roos Theuws het slechtst ken. Marien 
Schouten, haar man, bezocht ik tijdens zijn studie al in zijn atelier bij het ouderlijk huis 
in Andel. 
 
Ik heb slechts eenmaal een tentoonstelling van Roos Theuws gezien, dat bij nader 
onderzoek in 1994 geweest moet zijn in het Boymans museum in Rotterdam. Een mens 
is een vreemd wezen. Waarom, vraag ik me af, herinner ik me alleen al die roodachtige 
slangen die er uit openingen van een object kwamen en vervolgens bijeengehouden in               
niemandsland eindigden. Veel objecten aan draden van zorgvuldig opgebouwde objecten 
uit verschillende materialen die je in een intensive care van een ziekenhuis ziet. Ik vond 
die tentoonstelling bizar surrealistische getint. 
Ik ervoer deze werken´kantje boord´, alsof iemand, op de rand van leven en dood, de 
balans dreigt te verliezen. Meestal ligt aan dergelijke kunstwerken toch een persoonlijke 
gebeurtenis ten gronde, waarnaar in de kunstwereld nooit naar gevraagd wordt omdat 
het alleen om het werk moet gaan; zeker als het een conceptueel kunstenaar betreft. Ik 
ken deze gebeurtenis niet. 
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Ik herinner me vaag een bijna de gehele ruimte in beslag nemend installatiekunstwerk 
opgebouwd uit drie ongelijkwaardige beelden die elkaar in evenwicht trachten te houden. 
Zoals ik al aangaf in mijn Privé Domein 124 leven er in ieder mens als het ware 
verschillende identiteiten die met elkaar en of in strijd zijn of in overeenstemming met 
elkaar trachten te komen. In de kunstwereld worden de werken van Roos Theuws 
‘conceptueel’ genoemd. Alsof het concept, het idee los staat van de zielenroerselen van 
de kunstenaar die in de wereld vertoeft. ‘Conceptueel’ is een uitvinding van uitgedroogde 
kunsthistorici die ergens hoog in de hemel leven zonder contact met de wereld daar 
beneden. Dat klinkt mooi en intellectueel, maar het is totaal buiten de werkelijkheid en 
waarheid. Als een kunstenaar een zogenaamd ‘conceptueel’ werk maakt verraadt deze 
altijd iets over zichzelf. 
 
Tegenover de Kerkstraat 105, waar de galerie Slewe van Martita is gevestigd, heeft de bulldozer een enorm gat 
geslagen tussen de aangrenzende huizen. Zou dat al een voorteken zijn van wat er binnen te zien is vroeg ik 
me af in een ´interieur dialogue´ ? 
Waar buiten de zon het rijk alleen heeft en met volle teugen in de open wond valt is er binnen in de galerie 
sprake van gefilterde duisternis.                                                                                                                
Op de manier als ik zag in Monterchi, voordat ik Piero della Francesca’s ‘Madonna del Parto – Madonna van de 
blijde boodschap’, mocht bewonderen scheidde ook hier een soortgelijk gordijn een deel van de galerie af. 

 
Het eerste wat ik zie zijn twee grote foto’s. Het lijkt alsof een grote lichtbundel ergens  
door een raam de duisternis invalt. Licht-donker-schaduw zijn belangrijke elementen in 
het werk van Roos Theuws. De foto zou bijna als de aankondiging van de geboorte van 
het kind kunnen aankondigen. Lang geleden beleefden mensen een lichtstraal, tussen 
wolken doorbrekend, als een goddelijke aankondiging. De werkelijkheid van de wereld 
speelt zich af op ontelbare niveaus waar wij nog helemaal geen weet van hebben.  
 

    
 
De beide foto’s zijn bespiegelende momenten van een genomen foto die verschillende 
malen opnieuw wordt gefotografeerd waardoor fragmenten verdwijnen totdat er 
uiteindelijk niets meer overblijft en er al naargelang een compleet zwarte of witte foto 
over blijft. Op de wand naast de twee grote foto’s zien we een bijna zwart vierkant waar 
binnenin en aan de buitenranden nog wat resten van de werkelijkheid doorsijpelen.  
Wil Roos Theuws het beeld uit–rekken en daardoor het leven vertragen en verlengen – 
wil ze de tijd krommen – de rechte lijn doorbreken – meanderen zoals de stroom van een 
beekje of riviertje ? (we halen in onze tijd niet voor niets onder geplaveide wegen de verstopte riviertjes 

terug). Juist in onze accelererende tijd zoeken we naar vertraging. Zoals ik al in 
verschillende Privé Domeinen heb aangegeven doet Gerrit van Bakel met zijn Utah-
Machine een uiterste poging de tijd stil te zetten. (zie pr. Do. 124) Laat ik nu lezen dat ook 
Roos Theuws beïnvloed is door haar verblijf in de woestijn van Utah.                                 
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Uitgestrektheid leidt tot het uitrekken van de dagen alsof er geen tijd meer is. Je bent 
alleen met die uitgestrektheid, alleen lichtreflecties hebben er vrij spel. 
 
Zien we vertraging eigenlijk wel ? Ik heb me altijd verwonderd over het omhoog groeien van een bloem of 
plantje uit de aarde, of het opengaan van een bloem. Ik ben eens uren intens oplettend gaan kijken of ik een 
bloem of plantje met het oog kon zien opkomen, opengaan en bloeien. Ik zag het niet en was wanhopig. De 
volgende dag was het er! Traagheid en acceleratie ineen. 
 

Het zwarte werk zou ook een verwijzing naar het zwart van Malevitsj kunnen zijn, alsof 
Malevitsj twijfelt te kiezen tussen een helemaal zwart vierkant of dat er toch nog een 
restje van de werkelijkheid door te laten sijpelen. Zou Malevitsj nooit getwijfeld hebben 
bij het nemen van zijn rigoureuze stap voor het totale zwart te kiezen ? 
 

Achter het gordijn kijk ik naar de video-installatie  ‘The Same Sun’.  
 

             
 
Twee monitoren naast elkaar. Een video neemt de verschijning van de zon op die 
langzaam langs een schemerlamp en muur verschuift. Bij de eerste video komt de zon op 
en op de andere gaat de zon onder. Op de helft zijn de beelden heel even identiek. 
Het is moeilijk en inspannend om het trage verglijden te volgen. 
De verschuiving van de zon door de opkomende en ondergaande zon is als de liefde 
tussen twee mensen. De liefde beschijnt de geliefden, heel even zijn de geliefden 
identiek, maar het licht doet soms visa versa de een oplichten en de ander verduisteren; 
voordat je het weet is het gedaan met de liefde en het licht. 
 
Er zijn meer vreemde installaties te zien. Ik wil u de technische kant van hoe ze tot stand 
zijn gekomen besparen. Je moet ervaren wat de Roos Theuws tot uiting heeft willen 
brengen. De installatie ‘Miroir Noir’ toont bijen die over een trillend groenig weerkaatsend 
licht van concentrische cirkels zenuwachtig dansen. Maar wat zo opvallend is hier dat ik 
ze niet hoor zoemen. Als ik aan een bij denk hoor tegelijkertijd het zoemen.  Er zijn 
steeds minder bijen. Zonder zoemen is er geen bij. Ecologisch is dit een ramp omdat 
bijen voor de bestuiving van planten en bloemen zorgen. 
 
In ‘Night Works’ staat een Romeinse glazen urn, uit het archeologisch museum van 
Berlijn, centraal in een sculpturaal werk bestaande uit verschillende delen. Een zwarte en 
witte print van de glazen urn valt over een iMac –computerscherm waarbij de 
verandering van lichtgradaties de print verlicht. Het scherm staat weer in verbinding met 
een geheimzinnig lijkend Aziatisch decoratief opengewerkte bewaarplaats voor een dode, 
waarin als het ware na vertoning het beeldscherm met de urn ingeschoven kunnen 
worden. Roos Theuws is geïnspireerd door vogels die zingen bij het ochtendgloren. Het 
maakt de titel nog geheimzinniger. Ik hoor slechts een onheilspellende gerommel uit het 
onderaardse dodenrijk.  
 

          
Miroir Noir                 Night Works, unequal times measured bye ach other  Glasurn Berlijn 
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Ik word bijgelovig. Het is alsof ‘Night Works’ de dood van mijn vrienden aankondigt en 
begeleid.  
Mijn oude jeugdvriend ‘Bosje’ (Fer Boshouwers) is dood. Het sprankje licht dat nog gloorde 
tussen de rode slangen van Roos Theuws in de ‘IC’ kamer, waarin mijn jeugdvriend 
‘Bosje’ met de dood worstelde, doofde uit toen de artsen besloten ‘de stekker eruit te 
trekken’ . ‘Bosje’ had een levende encyclopedische kennis over cultuurhistorische 
onderwerpen. 
 
Soms vallen gebeurtenissen zo toevallig samen. Al maanden geleden had Leonie kaartjes 
gekocht om in het Concertgebouw de ‘Mariavespers’ (Vespro della Beata Vergine-1610) van 
‘Claudio Monteverdi’ (1567-1643) door het ‘Collegium Vocale Gent’ onder leiding van 
Philippe Herreweghe bij te wonen. Het viel op dezelfde dag dat ‘Bosje’ zou worden 
begraven. 
Onsterfelijk mooie muziek die me troostte maar ‘Bosje’ niet terugbracht.                     
De muziek oversteeg duizendmaal de vertaalde Latijnse tekst. 
 
We zijn nog niet thuis of wij krijgen het bericht dat mijn andere heel goede vriend  
‘Pieter Bavinck’ op de golfbaan is overleden. Pieter was ingenieur, die in intieme kring 
beroemd was om zijn wonderbaarlijke kookkunst waarin hij de hoogste graad behaalde. 
‘Goudomrande dinertjes’ stelde hij samen. Niemand kon Pieter daarin overtreffen. 
 
Op internet tref ik een foto aan waarop Roos Theuws driemaal naast elkaar te zien is. 
Een zeer intrigerende foto die zeer mijn verwondering opwekt. 
 

         
 
Ik weet niet in welk verband deze foto is gemaakt maar ze doet me denken aan het 
verschijnen en verdwijnen van de dingen die in al haar installaties opdoemen.             
Het lijkt alsof een gepijnigde kunstenaar zichzelf, de wereld en de dingen, leven en dood 
als een magiër wil bezweren. Achter de poëzie van haar werken gaat de pijn en de 
inspanning vooraf. 
Midden in de nacht schiet ik wakker en flitst een zin door mijn hoofd: 
                                                                                                                            
‘Met de moed der wanhoop gloort het licht.’ 

 

DUALS heet de tentoonstelling. Alles in het leven is aan ‘duals’ onderhevig, alles heeft 
twee zijden. Duals trekt, als het been van mijn vriend, iedere keer opnieuw aan de 
waarheid en laat ons mensen altijd zitten met eeuwigdurende twijfel. 
 
 
Tentoonstellingen: 
Maria Roosen: VUUR:  Kunsthal Kade – Eemplein 77 (Eemhuis) tot 7 januari 2018 
Koen Vermeule: WANDERLUST: Kunsthal Rotterdam tot 12 november 2017-11-05 
Roos Theuws: DUALS: Slewe galerie Amsterdam is afgelopen zie www.slewe.nl 
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