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Privé Domein 128 
Handelsmerken/Trade Marking: Aan handel zit altijd een luchtje. 

Nog niet zo lang geleden werd ik opgebeld door Inge Borsje, conservator van het Van 
Abbemuseum, met de vraag of ik mee wilde werken aan een tentoonstelling, waarvan ik niet 
begreep wat er precies bedoeld werd, en/of ik enkele graffitiwerken zou willen uitlenen. 
Met Inge heb ik altijd een goed contact gehad en dus zei ik: ’ Kom maar naar mijn huis en 
vertel me dan maar waar het precies over gaat’. Inge zou ‘Vivian Ziherl’, een Australische 
tentoonstellingsmaker verbonden aan de Foundation Frontiers Imaginaries Organisatie, 
meebrengen. 
Het werd me duidelijk dat de tentoonstelling zou gaan over ‘HANDELSMERKEN/ TRADE 
MARKINGS’, een titel die direct al naar muziek klonk die je in andere musea, behalve 
misschien het Tropenmuseum in Amsterdam of het Wereldmuseum in Rotterdam, niet hoort 
klinken. 
 
‘Handelsmerken’ kun je in verband brengen met de nog lopende tentoonstelling ‘Making of 
Modern art – of het ontstaan van de moderne kunst’ zoals ik die besproken heb in mijn Privé 
Domein 124. ‘Making of Modern Art’ is geïnspireerd op de samenstellers ‘Dr. Pil en Dr. Galia 
Kollectiv’ en nemen hierin het ‘MOMA’ (Museum of Modern Art) kritisch onder de loep waarbij 
zij de verleidelijke naam ‘American Museum of Modern Art’ (MoAA) introduceren. Op internet 
gesurft krijg je bij het intoetsen van de naam American Museum of Modern Art steevast het 
MOMA. (zie mijn Privé Domein 124) 

In Handelsmerken wordt gekeken naar de eeuwenoude strategieën van vraag en aanbod, 
naar de ondoorzichtigheid van eigendom en transparantie van uitwisseling; manipulatie, 
bedrog, machtsmisbruik en uitbuiting spelen hierin een grote rol.  
 
De tentoonstelling gaat heel kort samengevat over de invloed en gevolgen van met name de 
Eindhovense industrie op de wereldhandel. Eindhoven staat min of meer model voor wat en hoe er in de 
wereld handel werd gedreven en de gevolgen daarvan. 
 

Gekeken door de allerbeste ‘Specsaversbrillen’ van deze tijd ziet dat er veel minder 
rooskleurig uit dan we in die dagen dachten. Misschien en waarschijnlijk zal het in deze tijd er 
wel niet veel beter aan toe gaan, al willen we het liever wel geloven. 
 
Het Van Abbemuseum onder Charles Esche is toch vooral een ACTIVISTISCH MUSEUM. 
Boven alles wil het museum aantonen dat het niet allemaal zo fraai is wat er in de wereld 
gebeurt. Ja, ik moet bekennen dat er veel mis is in deze wereld. Maar de vraag die iedere keer 
weer gesteld moet worden is: Is de Condition Humaine – OVER HET MENSELIJK TEKORT (van 

André Malraux in 1933 (1) van de mensheid echt om te buigen ? Is het doel van de Kunst hiertoe 
slechts een MIDDEL en geen DOEL op zich ? Is een synthese tussen beide niet beter ? 
 
‘La Condition Humaine’(1933/1935)  van René Magritte geeft beeldend weer, zij het minder 
beladen en meer bevrijdend, de dubbelzinnigheid van de beleving van de werkelijkheid door 
de mens. Het zijn beide schilderijen in schilderijen. Schildert Magritte de buitenwereld, de 
schildersezel staat gericht op de werkelijkheid, of is het slechts schijn die Magritte verbeeldt… 
Ja ‘ezel’ is wel op zijn plaats bij al wat wij mensen doen. Deze schilderijen bieden troost, 
verlichten ons hart…. 
 

      R.Magritte:La Condition Humaine 1 1933 en 2 1935 

  p.1  



Wat is werkelijk, wat is waarheid, wat is objectief, wat is subjectief, is alles relatief ? Alles is 
afhankelijk in de context van je persoonlijke ervaringen, van de ervaringen die je opdoet in 
confrontatie met de wereld, van plotse gebeurtenissen…… 
 
Als je heel goed en bewust alles tot je door laat dringen van wat er in deze tentoonstelling te 
zien is, word je behoorlijk depressief. De wereld wordt steeds complexer, er zijn zoveel lagen, 
die vroeger allemaal stil op hun plaats bleven zitten maar nu in beweging komen en in iedere 
andere laag zich mengen en voor onrust zorgen. 
 
De mens is zijn eigen tegenstrever, zit gevangen in zijn eigen web van rondtollende gedachten 
en gevoelens, we worden gedreven door seks, macht, droom, geloof, eeuwigheid en dood. 
Uiteindelijk staan we machteloos, grijpen ons vast aan iets dat we van een schijnbare 
vernislaag voorzien. We schieten altijd tekort en we voelen ons, verborgen in alle spelonken, 
‘Schuldig’. We zijn schuldig aan alles wat er in de wereld gebeurt, gebeurd is en nog zal gaan 
gebeuren. Maar er is een oplossing op komst, Orwell 1984 had het reeds voorspeld, de 
Chinezen gaan het nu echt doen. We hoeven ons nooit meer te kwellen, we gaan allemaal 
tussen hun lijntjes denken en wonen. Het is heerlijk om AUTOMAAT te worden! 
 
Ja, ik met mijn Aaron van Erp altijd, maar hij heeft in ieder geval nog humor, zij het cynisch. 
Aaron is naar mijn mening de eerste schilder die beeldend hedendaagse filosofen verbeeldt. 
In ‘Onbehagen’ van Bas Heyne (2) interviewt deze Aleksandr Dugin (1962) (Russisch 

filosoof/extremist) die beweert dat ‘Liberalisme’ het kwaad van de wereld is en de mens op de 
rand van de afgrond brengt. Homo’s beweert Dugin zijn niet gelijkwaardig, maar onnatuurlijk 
en immoreel, hij verzet zich tegen globalisering en predikt voor de eigen cultuur en eigen 
identiteit en stelt Rusland als het ideale voorbeeld. 
Aaron van Erp verbeeldt in zijn schilderij het interview dat Aleksandr Dugin heeft met 
Eraserhead, de titel van de film van David Lynch. Als in een liefdesdrama de vrouw van de 
man vertrekt laat ze de man slechts een monsterlijke baby na. 
De wereld van Aleksandr Dugin, hoeveel kritiek er ook op ons liberalisme geuit kan worden, 
ziet er in mijn ogen onaantrekkelijk en levensgevaarlijk uit. 
 

        
              Aleksandr Dugin interviewt Henry from Eraserhead and a dwarf 2017/2018 
 

Door het hele museum loopt beneden in de oudbouw onder aan de wanden een tijdsverloop  
in twee stroken. De bovenste strook geeft de belangrijkste fasen en gebeurtenissen weer op 
wereldniveau en de onderste die van Eindhoven en Nederland. Van verder weg naar dichterbij, 
van macro naar micro, maar onverbrekelijk met elkaar verbonden. Te beginnen in 1500 en 
eindigend in 1895. 
 

              
                     Tijdsbalken met overzichten aan belangrijke historische gebeurtenissen 
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De tentoonstelling is zeer zeker leerzaam en veel minder ingewikkeld dan ‘The Making of 
Modern Art’, die ik in mijn Privé Domein 124 heb ontleed en waarvan ik nog steeds denk dat 
het de meeste mensen totaal ontgaat. 
Het heeft er ook mee te maken dat deze tentoonstelling zeer concreet begint met de opkomst 
van de eerste industrie in het nabij gelegen Valkenswaard. 
Eerlijk gezegd heb ik nooit geweten dat in het feodale Europa afgerichte valken een zeer 
gewild bezit waren aan de Koninklijke hoven en dat het epicentrum van deze handel in de 17e, 
18e en 19e eeuw lag in Valkenswaard. Het is dus geen wonder dat Valkenswaard een 
Valkerijmuseum heeft. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen wat voor lol mensen beleven aan een geblinddoekte 
valk die uitvliegt en netjes een prooi meebrengt voor zijn heer. Wie echt van vogels houdt gaat er zo niet mee om. 
 

 
                                                                                          Chinese koelies bij het sorteren 
 
In de negentiende eeuw was de valkerij niet meer zo lucratief en werden de investeringen 
verlegd naar de sigarenindustrie. De tabak kwam van de tabakplantages uit Sumatra.      
Vooral in Noord-Brabant ontstonden veel sigarenfabrieken rondom Eindhoven en Lage – en 
Hoge Mierden. De ouders van mijn moeder Greetje Maas hadden een aanvankelijk zeer 
welvarende sigarenfabriek (1900) onder de naam ‘Cigar Works Jamayca’. Het is uiteindelijk 
door de crisis in de jaren 1930 niet goed afgelopen met ‘Cigar Works Jamayca’, in 
tegenstelling tot sigarenmaker Henri Van Abbe met zijn Karel 1 sigaren die de op een na 
grootste werkgever van de stad Eindhoven werd en in staat was een verzameling kunst aan te 
leggen van Nederlandse, Belgische en Franse kunstenaars, die de basis zou leggen voor het 
huidige Van Abbemuseum dat in 1936 door architect A.J. Krobholler gebouwd werd. 
Gezien in de tijd zal er lang niet altijd goed met de werknemers, veelal Chinezen die beter 
werkten, zijn omgegaan. 
 

Bijna alle musea zijn tot stand gekomen door giften van particuliere 

verzamelaars, het zich al dan niet onrechtmatig toe-eigenen door Staten van 

collecties. 

 
Na binnenkomst in de eerste zaal worden we geconfronteerd met een enorm doek van de 
Australische kunstenaar Gordon Hookey. 
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                            Murriland 2, 2x10 meter 2017/2018 



Op het moment dat ik voor de tweede keer de tentoonstelling bezocht was Gordon Hookey 
(1961) aan het werk. Schetsboeken lagen op een tafeltje. Een vriendelijke open man, een 
autochtone kunstenaar die behoort tot het Waanyi volk, Aboriginals, uit Queensland wonend in 
de zuidwestelijke stad Brisbane. Gordon Hoockey exposeerde zijn indrukwekkende werk 
‘Murriland’ in 2017 in de ‘Neue Neue Galerie’  in Documenta 14 in Kassel. Zijn schilderijen 
gaan over Murriland, het land van de inheemse Australiërs van het moderne Queensland. Je 
hebt in Australië veel inheemse volkeren. 
 
De Aboriginals, de eerste bewoners van Australië kwamen ongeveer 50.000 jaar geleden 
vanuit Zuidoost Azië in Australië aan. Het is met de relatieve rust gedaan als in 1770 om 6 uur 
‘s morgens de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook de Australische kust van het huidige 
Queensland ontdekt. In Engeland puilden de gevangenissen uit en vond men een oplossing 
door 568 mannelijke criminelen, 191 vrouwen en 13 kinderen naar het nieuwe land over te 
brengen. Volgens de Engelsen hoorde het land aan niemand toe en noemde ze het ‘Terra 
Nullius’ (leeg land). 
 
De enorme doeken van Gordon Hookey in levendige en heldere kleuren geschilderd spatten 
van de muren. De regenboogslang slingert zich door het landschap en brengt nieuw leven na 
de enorme hitte en doet het land herleven. Gordon Hookey levert felle kritiek op de 
Australische regering die het de oorspronkelijke bewoners op alle gebieden moeilijk maakt. 
De Aboriginals moeten assimileren en hun cultureel erfgoed wordt afgenomen.  
‘YOU CAN’T HAVE OUR SPIRITUALITY WITHOUT OUR POLITICAL REALITY’. 
 
Ik vroeg Gordon Hookey of zijn kunst in Australië gewaardeerd werd. ‘Mijn kunst wordt niet 
gewaardeerd, ik besta niet, mijn kunst wordt gewoon doodgezwegen, maar gelukkig krijg ik 
nu internationale aandacht’. 
 
Australië heeft niet alleen problemen met de Aboriginals maar ook met nieuwe vluchtelingen, 
die niet eens de kans krijgen het land binnen te komen. Vluchtelingen moeten een maand op 
de open zee verblijven voordat ze naar detentiecentra op de eilanden Nauru en Manus in de 
Stille Oceaan worden verbannen. 
 
 
 

  
Murriland 1 200x1000cm                                       Detail 
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                                   Details van Murriland 1, 2016 
 

Volgens Geert Wilders toont Australië ‘Ballen’. 
 

De enorme doeken van Gordon Hookey doen me denken aan de Mexicaanse schilders Diego 
Rivera (1886-1957), David Alvaro Siqueiros (1896-1974) en José Orosco (1883-1949). Deze 
kunstenaars creëerden enorme muurschilderingen die sociaal geëngageerd zijn. 
 

 
                                   Pan American United Mural 1940 
 

Een gemiste kans in deze tentoonstelling is dat hier het werk ontbreekt van de Brabantse 
kunstenaar Theo Kuijpers die al vanaf 1979 vele reizen naar Australië heeft gemaakt, te 
midden van aboriginals, zeer dicht bij deze mensen staat en via zijn schilderijen aandacht 
geeft en vraagt voor de eigen cultuur van de aboriginals. Letterlijk zegt Kuijpers: ‘Ik voel me 
af en toe een aboriginal, oorspronkelijke bewoner van dat immense land. Hij heeft af en toe 
het gevoel dat hij in een verkeerd lijf zit: ‘Ik moet opletten dat ik niet een aboriginal word.’  
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Handelsmerken onderzoekt het belang van grenzen in het huidige tijdperk van globalisering. 
De globalisering heeft de grote - naar de kleine wereld gebracht. De wereld heeft zich lelijk 
vergist in de spanningen die deze globalisering met zich meebrengt. Mensen voelen zich niet 
meer thuis in eigen land.  Veel rechtse ideologieën staan zeer afwijzend tegenover de 
globalisering en benadrukken de eigen identiteit van een volk. Minderheidsgroepen en 
vluchtelingen worden afgewezen. Echter ook van originele bewoners van een land, 
bijvoorbeeld Australië, worden de rechten van aboriginals beknot en worden als tweederangs 
burgers beschouwd. Het Van Abbemuseum stelt deze onrechtvaardigheden aan de orde, maar 
dan zou toch op de eerste plaats de kunstenaar Theo Kuijpers die al jaren naar Australië reist 
en zich daar tussen de aboriginals begeeft en geïnspireerd is geraakt door de zuiverheid van 
hun kunst en door zijn eigen kunst een zeer positieve bijdrage levert aan de erkenning, de 
eigenheid en waarde van hun kunst met zijn schilderijen in deze tentoonstelling 
vertegenwoordigd moeten zijn. 
 

  
Th. Kuijpers, Das kommt davon wenn man auf Reise geht, 180x200, 2013    Dawn, 200x300, 2014 (mixed media) 
 

Een andere zeer interessante kunstenaar is Tshibumba Kanda-Matulu 

Tshibumba Kanda-Matulu is afkomstig uit de regio Katanga welke van 1971-1997 Shaba werd 
genoemd. Katanga was van 1960-1963 een onafhankelijke staat en werd later een provincie 
van Congo-Kinshasa. Van 1971-1997 heette het land Zaïre. Van 1908 – 1960 was het land 
aan een Belgische kolonie. En weer daarvoor heette het van 1885-1908 het Congo-
Leopoldville. Zaïre heet nu de ‘Democratische Republiek Congo’. 
Alleen al uit de verwarrende diverse naamsveranderingen van het land kun je opmaken dat 
het land onderhevig is geweest en nu nog aan grote spanningen gepaard gaande aan 
oorlogen, corruptie en strijd om de bronnen.  
 
David van Reybrouck (1971) heeft in 2010 een indrukwekkend boek over de geschiedenis van 
Congo geschreven. Congo is een land dat rijk aan grondstoffen is (Leopold 11 die het land bestuurde 

van 1885-1908- verdiende een fortuin met de exploitatie van rubber). Grondstoffen (Pr. Do. 124 p.5 – niobium, 

tantaal voor pc’s, mobiele telefoons enz.), onontbeerlijk voor het westen, zijn er de oorzaak van dat 
door hebzucht voortdurend strijd om de macht plaatsvindt en het land ondergedompeld wordt 
in een tsunami van gruwelijke conflicten.  
‘Bedrijven (Nestlé, Coca-Cola o.a.) zijn nooit neutrale spelers, en in kapotte natiestaten al helemaal niet. 
Met een promotiebudget dat een veelvoud is van het budget van het ministerie van Onderwijs of 
informatie bereiken zij meer burgers dan de overheid.p.506) ….’Nog steeds is er competitie tussen markt 
en staat, meer dan ooit zelfs. Toentertijd ging het enkel over het opkopen van grondstoffen, nu ook over 
het verkopen van producten, want zelfs in een straatarm land valt er veel te verdienen aan de handel 
van in kleine stukgoederen zoals belminuten, flesjes frisdrank of zakjes melkpoeder. (p.507)(3) 

 
Het gaat niet alleen om slavenhandel, grondstoffen leegroven, het gebruik van stukgoederen – 
en niet te vergeten de tabaksindustrie die zich op Afrika heeft gestort  - maar ook om de 
vreemde mogendheden China en India die zich als wolven richten op het land. De CREC, een 
van de Chinese staatsbedrijven in een consortium met Congo, heeft honderdduizend arbeiders 
in dienst. Het maandloon in 2008 van honderdvijftig dollar werd tegen een lage koers 
uitbetaald waardoor arbeiders eigenlijk maar zeventig dollar ontvingen. (p.558) 

p.6 



Tsibumba heeft een epos over de geschiedenis van Zaire, 1973-74, geschilderd. De Duitse 
etnograaf Johannes Fabian heeft voor Tsibumba de financiering mogelijk gemaakt om 100 
schilderijen over de geschiedenis van Zaire (1973-1974) mogelijk te maken. Tsibumba was een 
van de vele kunstenaars in de stad Lumumbashi die langs de weg schilderijen, gemaakt op 
oude meelzakken (zoals Leon Adriaans deed op voederzakken 1944-2004), trachtte te verkopen om zo te 
ontkomen aan het zware werk in de kopermijn. 
Je zou de schilderijen als een soort documentaire van de Zaire geschiedenis kunnen noemen. 
In een eenvoudige naïeve doeltreffende manier vertelwijze wordt de geschiedenis van Zaire 
weergegeven. De schilderijtjes geven duidelijk en direct weer wat er gebeurd is: van de 
prekoloniale periode tot de komst van de Portugezen die 1n 1487 aan land kwamen, over 
koning Leopold 11 die over Kongo regeerde, de strijd van Lumumba en de moord op hem tot 
en met Mobutu en tenslotte de droom van de kunstenaar over geluk en vreugde en de 
toekomstige wereld. 
 

   
                                                                                            TM-5867-34 

                                                      
Een interessante kunstenaar is Tom Nicholson (1973-Melbourne) die 120 wit geschilderde van 
hars gemaakte sculpturen als een soort kijkkast, een diorama, zijn opgesteld die een indruk  
moeten geven van een mogelijke werkelijkheid. De diorama-figuren vertellen verhalen die zich 
hebben voorgedaan tijdens de tochten van een groep Afghaanse Hazaravluchtelingen die 
vanwege het al eerder hier beschreven agressieve afschrikbeleid van Australië tegen 
vluchtelingen op een eiland  in het noorden van Java worden vastgehouden waar ze niet vanaf 
kunnen. Vergelijk het met de prikkeldraad om de grens met Hongarije en Trom met zijn muur 
langs de grens met Mexico. Vluchtelingen vertellen over hun leven, hoe ze het organiseren in 
de opgesloten zijn van een eiland. 
De witte beeldjes die allemaal als eenlingen  verspreid staan op een grote houten tafel 
weerspiegelen voor mij de eenzaamheid, het losgezongen zijn van een echte samenleving, 
de bijna doelloosheid van hun bestaan; het transparante niets – misschien wachtend en 
hopend op een toekomst waar ze werkelijk kunnen leven. 
 

 
                          Op weg naar cijfers van toewijding en een zondvloed 
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Graffitikunstenaars: Dondi White, Blade en Rammellzee 

18 mei 2011 om 21.38 uur kreeg ik van ‘Aaron Goodstone’, kunstenaarsnaam Sharp (1966) 
de volgende brief: 
”We’re not any other artists, we’re part of the American underclass, second class citizens. Our ancestors 
were slaves, I’m a fourth generation American, but I’m a person of color neglected and disrespected, the 
cross we bear, we were paid in a part for our participation. In the end a nigger has to stay in a niggers 
place, you would never understand this, no matter, the truth is, just another lie. My godfather once told 
me, that it is hard out here for a nigger, our culture is predominantly people of color that come from 
disfranchised socio economic depravity, the art world is racist, sexist and this reflects the society we live 
in, you should not take this personal there is no wrong here, this show did not happen because it was not 
meant to be. God provides and he takes away, people died for this culture, there is no blood on the 

dance floor, we will shine another way.…..Why in the end we have our friends and family, nothing 
is promised to no one in this Life. We had good times in Los Angeles, they can not shake our 
resolve, in the end there is just us.’ 
 
Ik heb al veel over graffiti geschreven en eerlijk gezegd jarenlang door velen niet gehoord. 
 
Graffiti is de laatste grote stroming van de 20ste eeuw. Minderheden in New York, die eigen 
zeer originele kunststroming introduceerden, niet bewust, het ontstond gewoon. Op de treinen 
van de subway ontwikkelde zich een veelzijdige stroming, tegelijkertijd met de hip-hop muziek 
en breakdancing. Wie had kunnen vermoeden dat het wereldomvattende stroming zou 
worden. 
Tegenwoordig heet graffiti geen graffiti meer maar Urban Art. 
De bovengenoemde kunstenaars waren de KINGS van graffiti, zij maakten furore door nieuwe 
stijlopvattingen. Ik was zeer betrokken bij deze richting en kocht werken voor mezelf en als 
adviseur van de gemeente Helmond, die nu over een topcollectie beschikken. 
 
De kern is misschien wel dat deze kunstenaars niet langer wachten op de kunstwereld maar 
zichzelf gekroond hebben tot kunstenaars. 
Dondi White (1961-1998), de softsprayer, de poëet onder de graffiti kunstenaars heeft hier het 
buitengewoon mooie werk ‘Modern Prophets’ gesprayd en legt een link naar de eerste 
kunstenaars in de grotten die hun handafdruk in de klei van ondergrondse grotten drukten en 
tot hun verbazing zichzelf zagen afgedrukt – misschien wel de eerste erkenning van het 
INDIVIDU. 
Blade (1957) heeft 5000 treinen gesprayd en uitvinder van de bubble letter stijl, de 
overlappende driedimensionale stijl en de blockbuster stijl. 
Er is niemand die zo gelooft, als een kind zo onschuldig, in zijn kunst als Blade. 
Zijn naam staat in het universum geschreven, telkens opnieuw, en opnieuw….. 
Rammellzee (1960-2010) ‘Ik heb geen naam – ik ben niemand’ - is een monnik, die de 
letters van het alfabet versiert, net zoals de monniken deden, dat ze onleesbaar zijn en noemt 
dit de Wildstyle van de graffiti, maar hij trekt de lijn door wordt een Gothic Futurist en 
tenslotte een Ikonoklast Panzerist – een symbool vernietiger. Rammellzee onderzoekt alle 
letters van het alfabet, dat valse letters zijn – de letters van de witte boorden – die geen oog 
hebben voor slanguages die de juiste letters hebben – alle talen zijn slanguages. Rammellzee 
gaat alle letters zuiveren en stuurt ze uiteindelijk in zijn zelf gecreëerde rockets naar het 
universum. Daarvoor heeft hij zelfs een Mettropposterzizer machine – een weermachine – 
zodat de letters niet uit de baan kunnen en goed aankomen. Ramm ramt het alfabet open – 
elevation laat de gezuiverde letters opstijgen in een raket – tot en met de laatste letter van 
het alfabet de Z(ee- uitgesproken in het Amerikaans). Mensen hebben slechts ‘KNOTTED 

MINDS’. 

 

 

De les van de graffitikunstenaars is: NEEM HET LOT IN EIGEN HAND en OVERDONDER 

DAARMEE DE WERELD. UITEINDELIJK ZAL DIE WERELD JE VOLGEN. 
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                                       Zaal in het oude Van Abbe 

 
 
Literatuur: 

1. André Malraux, Het Menselijk Tekort, Uitgeverij Het Spectrum, 8e druk, 1940 (p.1) 
2. Bas Heijne, Onbehagen, VPRO, 23 april 2018 (p.2) 
3. David van Reybrouck, Congo, De Bezige Bij, 2010 p. 506, 507 (p.6) 

 
p.9 


