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Museum Moderne Kunst in Helmond was geen vanzelfsprekendheid.
Deel 1: De oorsprong van mijn belangstelling voor kunst–Geschiedenis
kunstzaal ’t Meyhuis in Helmond.
De zoete geur van verf heeft mijn leven bepaald.
In het Eindhovens Dagblad van dinsdag 21 mei 2019 stond als kopstuk: ‘Zaadjes planten
voor Helmond’. Ter ere van voormalig burgemeester Jacques Geukers zal een havenpark
worden aangelegd. Het zijn aanvankelijk ogenschijnlijk hele futiele dingen die later van
belang worden.
Bij mij thuis heb ik altijd met genoegen, heimelijk in mij opgeslagen, naar mooie
schilderijen gekeken, niet van beroemde mensen, maar wel van een zekere kwaliteit.
Vele jaren zag ik thuis onbewust het boerenlandschapschilderij van A.J. Zwart (1903-1981
academie Den Haag) waardoor een klein mooi blauwig beekje De Reusel stroomt.
In 1933 verlaat Zwart zijn woonhuis voor een woonwagen waarmee hij door Nederland
trekt. In 1936 verruilt Zwart zijn woonwagen voor woonboot ‘De Trekschuit’ en al varend
en stilliggend schilderde hij landschappen met boerderijen. Vanuit zijn standplaats
Zaltbommel voer Zwart via de rivieren Waal en Maas, de beken de Dieze, de Run en de
Reusel naar Lage- en Hoge Mierden en Reusel. Zwart was een echte schilderzwerver die
niet alleen kris kras door Nederland maar later ook naar Zuid-Frankrijk, Tunesië en
Portugal voer.
Geen wonder dat mijn vader voor mijn moeder ‘Greetje’ het hieronder afgebeeld
schilderij een mooie herinnering aan Lage Mierde zal hebben gevonden, dat hij bij
kunsthandel Jos van Santvoort in Tilburg heeft gekocht als huwelijkscadeau in de
periode, iets voor de huwelijksvoltrekking op 13 april 1937.
Greetje Maas woonde in Lage Mierde waar haar vader Jan Maas in 1898 de fabriek ‘Cigar
Works Jamayca’ had opgericht. De deksel van een reclamekist gaf aan dat er in deze kist
sigaren waren opgeborgen met de mythische namen Leto, Regina, Minerva en Sirene.
Sirenes doen er alles aan om je te verleiden.

A.J. Zwart : omgeving Lage Mierde ?

Frans Jacobs: ‘Greetje’ 1938

Behalve schilderijen en gouaches van Zwart hadden we thuis een mooi stilleven van
Reinier Pijnenburg (1884-1968) uit Den Bosch ook al een zwervende schilder die onder
andere gestudeerd heeft aan de academie in Den Bosch en vervolgens leefde en werkte
in diverse steden en landen.
Mijn ouders waren jarenlang bevriend met de schilderfamilie Bert Visser, de broers
Johan, Victor en Frans Jacobs in het bijzonder, die als een soort moderne commune
samenwoonden in een kunstzinnig schilddakhuis aan de Warandelaan, waarbinnen alle
meubels door henzelf waren gemaakt.
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Bert Visser en de gebroeders Jacobs werkten allemaal als designers voor Vlisco. Vooral
Johan heeft daar naam gemaakt.
De smeuïge zoete geur van verf die zich in het hele huis genesteld had is de reden dat ik
me mijn hele leven het meest door schilderijen aangetrokken voel. Die geur is een
wezenlijk deel van mezelf geworden. Al hun werken ontstonden met behulp van een
raster. Ze vonden Picasso een charlatan die de kunst bedroog. Tot op hoge leeftijd
maakten ze kunstreizen door heel Europa en fietstochten door de natuur. Toch blijkt uit
hun werken dat ze slechts minor masters waren.
RUVAWE – VOLTES - Meikevers – Kauwen
Tegenover mijn ouderlijk huis woonde Lucien Deyman, een merkwaardige man. Hij
maakte na de oorlog zelfgemaakte bommen. Af en toe vlogen de dakpannen over de
huizen. Het leek er soms op alsof de oorlog nog na etterde. Kinderen schoten met
ponsdoppen en vlammende vuurpijlen. Van jerrycans maakten we vlotten.
Het kon ongelofelijk hard vriezen in de naoorlogse jaren en Lucien Deyman presteerde
het een ontzettend grote vesting van sneeuw en ijs te bouwen die pas in augustus was
gesmolten. Kinderen in de buurt werden door hem voor straf aan een diep in het ijs
geslagen ketting gelegd.
Voor de inauguratie eerste jaar HTS moest Deyman in zijn pyjama naar Eindhoven
fietsen en de snelweg meten met een lucifer. Hij kon ons kinderen van de aarde
wegtoveren, liep met zijn toverstok ons overal achterna onderwijl roepend: ‘ Ik heb je…
je zult van deze wereld verdwijnen….’.
Deyman verzamelde rupsen en vlinders die hij in speciale kastjes achter glas zette. De
hele ontwikkeling van rups naar pop en vlinder was daarin te volgen. Om aan rupsen te
komen organiseerde hij de RUVAWE wedstrijd (RupsenVangWedstrijd) die ik gewonnen
heb. Ik heb magische ervaringen opgedaan dankzij vlinders, vogels, het vangen van
salamanders en stekelbaarsjes, slootje springen en over boomstammen lopen en
springen die in het water lagen bij Felix Clercx houthandel, schaapherders die met hun
kudde schapen door de Julianalaan trokken en ontelbare keutels achterlieten, de kleine
maar felle hondjes die de schapen bijeendreven en vergeet niet de kwetterende mussen
die op toen nog kwaliteitspaardendrollen afvlogen.
Deyman met zijn hobby’s en vreemde gedragingen riep bij mij een wereld op vol met
geheimen waaraan ik enorme behoefte had. Later ging Deyman als chemicus werken in
psychiatrisch centrum Huize Padua in Boekel en ben ik hem volledig uit het oog verloren.
Op ongeveer 11-jarige leeftijd richtten we met Jef Horsten, Tobey Stevens, Michael van
de Zanden, Jac van de Waarsenburg en ondergetekende de tekenclub VOLTES op (VRIJ
ONDERLING LEREN TEKENEN EN SCHILDEREN) op. Jef Horsten werd later econoom en secretaris
van ’t Meyhuis. Tobey Stevens werd kunstenaar, docent aan de academie voor beeldende
vorming in Tilburg. Tobey was de zoon van Carlo Stevens, de leeuwentemmer in de film
‘Quo Vadis, 1950-1951. Een van zijn leeuwen ontsnapte ooit en liep doodgemoedereerd
de St Michielskerk in Sittard binnen – waarbij niemand raakte gewond raakte.

C. Stevens’ leeuw die de St.Michielskerk in Sittard binnenloopt.
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Over Michael van de Zanden las ik jaren later in de krant dat een losgeraakte wieldop
van een tegenligger door de voorruit van zijn auto was gevlogen, die hem zowat
gescalpeerd had. Ikzelf ben via de pedagogische academie, waar ik een onderzoek deed
naar het tekenonderwijs, gaan lesgeven op de Silvesterschool in Helmond. Na mijn
afstuderen onderwijskunde, ook dankzij mijn boekjes over het tekenonderwijs ‘Leven –
Beleven – Ontdekken’, ben ik docent geworden op de academie in Tilburg.
De Voltes-leden gingen tekenen bij kapper Jac van de Waarsenburg. Via de trap in de
kapperssalon creëerden we, op de bovenverdieping rondom een potkachel, onze
kunstwerken. Met lotjes van 25 cent gingen we langs deuren om de tekenclub te
sponsoren. Jac van de Waarsenburg was een unieke kunstliefhebber die volledig in
wartaal sprak. Juist door die wartaal kreeg ons scheppen mythische proporties; het
tastend zoeken is veelal onbegrijpelijk.

Kapsalon J.v.d.Waarsenburg met trap naar Voltes

J.Horsten

Ik ben al op jeugdige leeftijd gaan verzamelen. Via sigarenbandjes, postzegels,
meikevers en kauwen naar het verzamelen van kunstwerken. Toen ik een jaar of 10-12
was ging ik voor dag en dauw op pad om jonge kauwen te vangen, die uit de nesten in
schoorstenen en bomen op de bodem waren terechtgekomen omdat ze niet goed genoeg
konden vliegen. Na een week of twee waren ze tam gemaakt. De ouders bleven lange
tijd naar ze roepen en krijsten heel wat af. Als ik terugkwam uit school vlogen ze me
‘kaw - kaw – kaw’ roepend tegemoet, sperden hun schreeuwende bekjes open waar ik
dan met melk nat gemaakt brood instopte. Uiteindelijk kozen ze toch voor hun vrijheid.
Trouwe lieve vogels zijn het. Eenmaal gehuwd blijven ze hun hele leven bij elkaar. Later
heb ik me schuldig gevoeld, ik had ze met rust moeten laten.
Wat mij zeker ook naar de kunst heeft gebracht is verdriet. Mijn hele jeugd was
doorspekt met verdriet. Mijn moeder was altijd ziek, haar nieren zaten vol met stenen.
Gelukkig voor mijn moeder werd haar eerstgeborene Marjan dood geboren. Mijn moeder
kreeg niervergiftiging, wisselde regelmatig extreem hoge - met lage koorts af. Volgens
de katholieke kerk was het ten strengste verboden een kind eerder geboren te laten
worden. Zowel moeder als kind zouden moeten sterven. Marjans naam werd zelfs niet
opgenomen in het geboorteregister; ze heeft dus nooit bestaan!
Mijn broer Jan werd ook de dupe van een niervergiftiging en hield daar een geestelijk
beperking aan over. Bovendien werd hij later seksueel misbruikt door broeders van
Christus Koning. Als gevolg hiervan moest Jan opgenomen worden in de psychiatrische
instelling Huize Padua. Gelukkig werden mijn zus en ik gezond geboren, maar de situatie
thuis
heeft wel een prijs gekost. Mijn hele leven thuis hebben mijn ouders zorgen over Jan
gehad. Toch heeft hij het op zijn manier fantastisch gedaan in zijn leven. Mijn vader had
een behoorlijk grote erfenis gekregen maar die ging op aan een mislukte samenwerking
met een compagnon toen ze een melkfabriek in Helmond begonnen en aan ziektekosten
voor mijn moeder waardoor wij altijd betaalde hulp in huis nodig hadden.
Omgaan met kunst geeft TROOST en GENEZING.
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HOCKEY
Ik had nooit gedacht dat er een einde zou komen aan mijn hockeyperiode. Wat was ik
fanatiek en enthousiast voor het spelletje. Ik werd lid van HUAC (Helmondse Uno Animo
Combinatie). We speelden aanvankelijk op de velden achter de textielfabriek ‘Hatéma’
die altijd nat, drassig en hobbelig waren. HUAC was een katholieke club en het was not
done lid te worden van H.M.H.C. (Helmondse Mixed Hockey Club)

23 april 1961 promotie na gelijkspel tegen Veghel H.P. maakte het doelpunt

Later gingen we naar de velden achter de Warande, maar veel beter waren de velden
niet. Ik zie nu nog helder voor ogen dat we vóór een belangrijke wedstrijd de doorweekte
velden droogden met Hatémadekens van wel 20 meter lang. Op zestienjarige leeftijd
speelde ik in het eerste team met medespelers die 10-12 jaar ouder waren. Na een
algemene verjonging hadden wij een uitstekende en talentvolle groep. Ze noemden ons
in het westen (Amsterdam en Laren) ‘Het wakkere ploegje uit het zuiden’. Iedere
vrijdagavond was het tot diep in de nacht ‘mental training’. Lallend zingend ‘Het gras is
nat maar het vlees is gewillig’ vielen we door de hagen in de Emmastraat. Eens in het
centrum bleek ‘s nachts de deur niet op slot van bloemenzaak Heymans. Met zijn allen
natuurlijk de bloemenzaak in waarna de heer Heymans in zijn onderbroek naar beneden
stormde en ons met zijn eigen bloempotten bekogelde en wij er vandoor gingen.
En ja, Sjef Jonkers met zijn Volkswagen Kever (Beetle (4), de latere beroemde wethouder
en bouwmeester van Dierdonk, Brandevoort en Boscotondo in Helmond, kwam ooit
tijdens een hockeyfestijn in Documentaplaats Kassel ongelukkig met de banden in een
tramspoor terecht. Het gevolg was dat de wagen kantelde. Zijn volkswagen moest in
allerijl gerepareerd worden. De Duitse bierpullen waren niet aan te dragen, allemaal veel
te veel voor mij. Mooie ‘Saskia’ van Rembrandt, in museum Fridericianum in Kassel,
heeft nog verschillende jaren op me moeten wachten voordat ik haar schoonheid kon
bewonderen.
Hockey heeft me vrijheid gebracht en mijn zelfbewustzijn versterkt; de vergetelheid der
dingen werden verstopt in bal en stick, snelheid, wind, zompig gras en feesten. Al die
hockeyfeesten…..er leek geen einde aan te komen. Ik was snelle Henkie maar Jan
Hagemans kon zelfs accelereren tijdens een sprint. Op mijn 31ste ben ik gestopt na nog
even in het tweede gehockeyd te hebben met kinderen van oudere spelers.
Mijn tweede grote liefde werd de KUNST, ik heb daarna nooit meer een hockeystick
aangeraakt.
Hockeyspeler Geert Schraven van hockeyclub Weredi in Tilburg wist me ooit vele jaren
na mijn hockeycarrière - tijdens een zeer toevallige ontmoeting - , te vertellen dat hij
altijd vond dat ik met mijn stick naar iets op zoek was dat buiten het hockey lag. Dat is
nogal wat zo’n uitspraak maar ik geloof dat het waar is.
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Mooie plekjes in Helmond
De mooiste plekken in Helmond waren en zijn het kasteel, de kasteeltuin en ‘De
Warande’ met op een eilandje de begraafplaats van de familie Wesselman.
Oorspronkelijk was ‘De Warande’ een gesloten jachtterrein van de Heer van Helmond dat
verbonden was door een ‘Eikendreef’, de begrafenisweg van de Wesselmannen genoemd,
die van de Warande naar het kasteel voerde.

Theeschenkerij met speeltuin ‘De Kluis’, aan het begin van de Warande, later op die
plaats ‘De Hoefslag’ geheten en tegenwoordig ‘Warande – park restaurant’, was
gerenommeerd. Iedere Helmonder heeft er in die tijd wel eens keer thee gedronken,
waar kinderen in de speeltuin zich konden uitleven of midgetgolf spelen. De bijzondere
familie Hoedemakers dreven ‘De Kluis’ (1934-1951), rond 1750 ‘Kluyse’ genoemd, waar
Kluysenaars woonden - mensen die zich afzonderen.
Ik herinner me één ding heel goed. Aan de zijkant van het café of bijgebouwtje hingen
tientallen potten en pannen waarin gaten waren gemaakt voor nestjes van vogels. Het
tsjilpen van vogels zoemt nog na in mijn oren. Mevrouw Hoedemakers in haar witte
schort zie ik nog her en der voorbij vliegen.
Jan de Belleman, Jan van Nooijen (1882-1961), heeft in mijn jeugd een onuitwisbare indruk
achtergelaten. Ik was misschien 4 of 5 jaar oud en dan kwam op een damesfiets Jan de
Belleman, een man met een rond gezicht, dikke neus, kalend hoofd op het
Willemspleintje met belgeluid dat overal en door alles heen klonk zijn onheil van de
oorlog en begrafenissen doorgeven. Jan de Belleman, de naam al, was ook cultuur.
Manzú en Maillol – wethouder van cultuur Van Nunen
Twee mooie beelden in Helmond hebben me getriggerd. Deze twee belangrijke beelden
zijn bovendien belangrijk geweest in Helmond voor de latere ontwikkeling in het proces
van groeiend cultureel bewustzijn.
Josephus Sweens was burgemeester van 1955-1965. Onder zijn burgemeesterschap
moet een zekere rebel gezeten hebben die van Sweens blijkbaar wat ruimte heeft
gekregen.
Er gaat in het kunstwereldje van Helmond altijd de mare rond dat oud-wethouder van
cultuur Jan van Nunen (1948/49), voordien directeur Publieke Werken, betrokken zou zijn
geweest bij de aankoop van beide werken.
In 1955 schonk P. Fentener van Vlissingen bij zijn aftreden als directeur van Vlisco (Van
Vlissingen katoen) van Maillol (1861-1944) het beeld ‘La Nymphe’ uit 1930. In hetzelfde jaar
neemt Maillol het beeld op als centrale figuur in de drieledige beeldengroep ‘Les trois
Nymphes’, ook wel de drie gratiën genoemd, godinnen die Venus dienen. Waarschijnlijk
gaf de schenker zelf het beeld de naam ‘Aglaia’, dat glans en schoonheid symboliseerde.
Van de twee andere nimfen drukte ‘Euphosyne’ vreugde en vrolijkheid uit en ‘Thalia’
geluk en feestelijkheid.
Maillol was bij het maken van het beeld Aglaia geïnspireerd door zijn vriendin Lucille
Passavant.
Maillol zelf noemde de beelden, dochters van Zeus en Eurynome, liever nimfen van de
bloemenweiden. Aglaia geeft dat idee weer door het dragen van een bloemenkrans op
haar hoofd.
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De drie gratiën.

Atelier Maillol met ‘Aglaia’ Aglaia in de kasteeltuin Rechts Helmond museum Aristide
Bonaventura Maillol (1861-1944): Aglaïa 1930 aank.1955

Er wordt gefluisterd dat het beeld een goedmakertje was voor een deel van de
kasteeltuin die de gemeente afstond om Vlisco te kunnen uitbreiden.
Aglaia heeft jarenlang links aan de voorkant van de kasteeltuin gestaan. In het begin
werd haar uit kneuterigheid een rokje aangedaan. Een aantal jaren geleden kwam de
gemeente erachter dat ‘Aglaia’ zeer kostbaar was geworden en besloot dat Aglaia wellicht
in verkeerde handen zou kunnen belanden en dat het daarom beter was haar schoonheid
en glans in de meer museale Boscotondohal te laten spreken.
In ieder geval zeker was wethouder van Nunen nauw betrokken bij de aanschaf van het
beeld ‘Passo di Danza’ van Giacomo Manzú (1908-1991).
Manzú en Marini (1901-1980) werden als de belangrijkste beeldhouwers van hun tijd
beschouwd.
In 1953 waren de beelden van Manzú te zien in de Tweede Biënnale van beeldenpark
Middelheim in Antwerpen, in 1954 in de tuin van het Boymans museum en in 1955/56 in
het Centraal museum in Utrecht. Waarschijnlijk heeft wethouder van Nunen het beeld
daar gezien. Martin van de Laar wist me echter te vertellen dat van Nunen het beeld in
Zwitserland heeft gezien en daar eigenmachtig de aankoop heeft verricht.
In ieder geval is ‘Passo di Danza’ misschien niet met de juiste sprong in Helmond beland,
maar we kunnen trots zijn een dergelijk beeld in Helmond te hebben. Manzú is bij het
maken van het beeld geïnspireerd door zijn partner Inge Schnabel. Het beeld straalt
sereniteit en verstilling uit, alsof ze zich inleeft voordat ze optreedt.

Giacomo Manzú (1908-1991) Passo di Danza 1954 aankoop 1955/56 ? Passo di Danza in het atelier van Manzú
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Kindertekeningen en verhalen – Leven-Beleven-Ontdekken
In de jaren 1960 experimenteerde ik met kinderen door ze op een nieuwe manier naar
de werkelijkheid te leren kijken. Mijn methode – ideeën reageerden op de gangbare
opvatting van de ‘Vrije Expressie’. Gerritse formuleert als grootst gemene deler expressie
als ‘Das Genius im Kinde’. (1) In ieder kind schuilt een kunstenaartje mits het volledig vrij
is, niet geremd wordt door invloeden van buitenaf, en hierdoor tot originele uitingen
komt. Mijn opvattingen waren tegengesteld aan die absolute vrijheid. Vrijheid bestaat
slechts in een bepaalde gebondenheid.
Mijn tekenmethode kreeg naam en faam waardoor ik werd uitgenodigd voor lezingen en
demonstraties. Enkele docenten op pedagogische opleidingen gaven als commentaar op
mijn ideeën dat ik de leerlingen slechts papier en materiaal naar keuze moest geven en
vervolgens maar de klas moest verlaten om buiten een sigaretje te gaan roken.
Ziet u het voor zich met een klas van meer dan 30 leerlingen ? Nee, ik stimuleerde de
kinderen met liefde en verwondering naar de dingen in de natuur te kijken, te beleven en
te ervaren. Om de leerlingen vrij te maken deden we eerst vijf minuten oefeningen om
hun armen, staand langs de banken, los te maken, ademhalingsoefeningen om
gedachten en gevoelens vrijuit door het lichaam te laten vloeien, de ogen te sluiten en
het te tekenen onderwerp voor de geest trachten te roepen en tekeningen in de lucht te
maken. Ik gebruikte klassieke muziek, haalde de natuur in de klas, liet snelle schetsen
als voorstudies maken. Ja, ik stelde hoge eisen, 100% liefde en overgave.
Wonderbaarlijk mooie tekeningen en prachtige verhalen kwamen tevoorschijn.
De kinderen van mijn klas bezochten met een georganiseerde autodienst van ouders
musea en ateliers van kunstenaars. Ook ouders van kinderen kregen van mij les.
In 1967 besteedde Willem Duys in zijn gerenommeerde programma ’Muziek Mozaïek’, dat
ook nog een radiovervolg kreeg, een vol uur aandacht aan mijn ideeën over het
tekenonderwijs. Er kwamen vier boekjes ‘Leven-Beleven-Ontdekken’ uit. (2)
In 2009 verscheen een schitterend boek met hardcover en volledig in kleur ‘LevenBeleven-Ontdekken’ waarvan de opbrengsten naar drie goede doelen zijn gegaan: het
Theo Driessen Instituut omdat Theo Driessen altijd een fan geweest is over de wijze
waarop kinderen door mij les kregen, de Cacaofabriek in Helmond en de Stichting
Deurne-Batouri.

V. van Gogh portret, klas 3,4,5 1970/1973 Toren van Babel 3,4,5 1969/’70 uitgeleend nooit meer
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In 2012 vroeg de toenmalige directeur Katja Weitering van het Cobra museum in
Amstelveen - die ik leerde kennen via kunstcriticus Rogier Ormeling die Katja mijn boek
had gegeven - of ik wilde deelnemen aan een tentoonstelling van Paul Klee met mijn
kindertekeningen. Paul Klee kon schilderen en tekenen alsof hij kind was.
In de aankondiging van de tentoonstelling schreef Katja Weitering:
‘De collectie kindertekeningen die door Henk Pijnenburg is bijeengebracht getuigt van
een onconventionele visie op de ontwikkeling en stimulering van creativiteit bij kinderen.
Tegen de tijdgeest in heeft Pijnenburg in de jaren zestig en zeventig een nieuwe methode
ontwikkeld. Deze heeft geresulteerd in kindertekeningen die krachtig, helder en volledig
ongekunsteld zijn. In hun originaliteit en fantasie overtreffen sommige tekeningen zelfs
het werk van Klee en Cobra.’

Kindertekening 1969 klas 3,4

Paul Klee

Mijn hele collectie heb ik geschonken aan het Cobra museum, helaas had de gemeente
Helmond geen belangstelling; het zou te weinig publiek trekken ?
Behalve tekeningen vond ik dat het schrijven van verhalen en gedichten door kinderen
zeker zo belangrijk was voor de persoonlijke gevoelsontwikkeling en nog steeds is. Het
schrijven van verhalen – opstellen – gebeurde nauwelijks meer dan twee- tot hooguit
driemaal per jaar. Onderstaand verhaal ontstond door het luisteren van ‘Petrushka’ van
Stravinsky -1968 klas 3 8j Silvesterschool.
De dood van Martha
Eens was Martha verongelukt.
Dat kwam zo, ze schoot ineens de straat op.
Ze was meteen dood.
De ziekenauto kwam.
Ze ging naar het ziekenhuis.
De dokter zei, ze is dood.
Moeder schreide erg.
Martha had niet goed uitgekeken.
Ze vloog maar raak.
De hele familie ging ’s morgens naar de kerk.
Om negen uur al.
De kist werd naar het altaar gebracht.
De priester bad eerbiedig.
Toen de mis uit was namen ze een taxi.
Ze gingen naar huis toe.
juni
En ’s morgens stond het van Martha in de krant.
(Geplaatst in Avenue jan. 1971)
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Geschiedenis ’t MEYHUIS en het archief dat verloren is geraakt.
Kunstzaal ’t Meyhuis heeft al in de jaren 1950 een voorloper gekend in restaurant annex
zaal ‘De Beurs Van Vilsteren’, Markt 20, waar behalve danslessen al vanaf 1954
tentoonstellingen werden georganiseerd van Brabantse kunstenaars.
Martin van de Laar wist me te vertellen dat de tentoonstellingsruimte later verhuisde
naar de Noord-Koninginnewal 6, schuin tegenover de ingang van de Ameidestraat.
Vroeger stroomde daar de Mei (Ameide was de deftige schrijfwijze van Mei) , een aftakking van de
rivier de Aa. Bij de ingang van de Ameidestraat stond tot de sloop in 1789 de Meipoort
die een deel van de stadswal uitmaakte. Waarschijnlijk stamt de naam ’t Meyhuis van het
riviertje de Mei en een huis dat aan het toen al lang overkluisde water de Mei lag.
Initiatiefnemers november 1962 voor een expositieruimte waren architect H. van Heck en
de kunstenaar H. Bies. Omdat het pand van de architect was kreeg de kunstruimte de
naam ‘Kunstzaal van Heck’. De subsidie van de gemeente bedroeg fl.2.500,Op 27 februari 1963 werd het besluit genomen deze kunstzaal te veranderen in
‘Kunstzaal ’t Meyhuis’ als naam van de ‘Stichting Beeldende Kunst Helmond’. In 1966
moest het winkelpand verlaten worden en opende burgemeester J. Geukers op 24 juni
1967 onder het ‘Traverse viaduct’ een nieuwe expositieruimte van 180 vierkante meter.

22 september 1967 Fr. Hermans als voorzitter ’t Meyhuis – Henk Pijnenburg voor de 1e keer als inleider voor de
tentoonstelling van Sjef van Schayk

Turbulente tijden leidden uiteindelijk tot het einde van ’t Meyhuis
Hoe ik ooit in het bestuur van ’t Meyhuis ben terechtgekomen, de beroemde kunstzaal
onder de traverse, waarover vrachtwagens denderden, weet ik helaas niet meer precies.
Het moet ergens midden jaren 1960 zijn geweest. Ik moet al een regelmatige bezoeker
van tentoonstellingen in ’t Meyhuis zijn geweest toen ik daar op een keer de kunstenaar
Sjef van Schayk (1901-1985) ontmoette met wie ik een praatje maakte en hij me
uitnodigde zijn atelier te bezoeken, gelegen in de boog van de Klaverhof, van waaruit
een trap in een toren naar de woonruimte leidde. Op de muur van zijn atelier stond
geschreven ‘Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje’. Typerend voor
hoe de Helmonder dacht in die tijd. Ik was zo perplex dat ik direct een schilderij van hem
kocht en het lopend op de trapper van mijn fiets naar mijn huis vervoerde. Het was een
vrouw aan een tafel met een glas in haar hand, een desolaat tafereel. Het was zowel een
confrontatie van mijn eigen onderhuidse verdriet om al datgene wat mijn ouders aan
ziektes hebben meegemaakt en de beleving van de strijd van de kunstenaar. Het zou
niet bij een schilderij blijven. Toen al werd me duidelijk dat mooie plaatjes niet genezen
maar dat confrontatie juist veel beter kan werken. Ik herlas onlangs het boekje van
‘Marcel Möring’ (1957) ‘Lijdenslust’:
‘Wie bereid is het leed in de wereld te vergeten ten gunste van zijn of haar persoonlijke
welbevinden, heeft niet begrepen dat alleen ons lijden iets beters kan voortbrengen dan
de wereld waarin we nu leven.’ Sterker nog: ‘Lijden leert en vormt en is hoe dan ook
onontkoombaar’. (5)
Mijn contact met Sjef van Schaijk leidde er toe dat ik op 22 september 1967 mijn eerste
inleiding gaf in ’t Meyhuis tijdens een solotentoonstelling van zijn werk. Viereneenhalve
pagina uitgetikte tekst. Wat dat betreft ben ik niet veranderd, mijn brieven zijn lang,
voor velen te lang. Ik schreef onder ander: ‘De mens leeft in een tijd van razernij. Hij
keert zich van zijn woonplaats af en raketeert naar de maan….We jagen, we hollen als
een dier in een kooi. Het leven is ons te eng geworden.
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De kerk brengt velen geen rust. We willen achter de dingen kijken, maar we kennen het
ding zelf niet…… De waarheid die geen waarheid meer is……’.
Volgens mijn eigen gegevens ben ik vanaf 1965–1984 actief voor ’t Meyhuis geweest,
aanvankelijk als bestuurslid, daarna vicevoorzitter en ten slotte in 1978 als opvolger van
Frans Hermans, voorzitter. Frans van Eijsden werd vanaf 1976 adviseur van ’t Meyhuis.
Vanaf mijn voorzitterschap werd veel aandacht geschonken aan de educatieve lessen die
die verbonden waren met tien jaarlijkse tentoonstellingen.
Vanaf 1977 vond een gestage groei van 5441 bezoekers plaats naar tenslotte in 1981
8.017 bezoekers en in 1982 9157 bezoekers.( 10.600 bezoekers volgens Frans van
Eijsden in het ‘Helmonds Dagblad’: ‘Liquidatie dreigt voor stichting “’t Meyhuis’.)

’t Meyhuis bestuur nog in goede tijden 1981 Van l. n. r. Clarijs, V. Raaijmakers, W. Grünfeld, E. Geerts,
N. van Thiel, Fr. van Eijsden en H. Pijnenburg. De sfeer lijkt nog goed te zijn.

Laatste tentoonstellingen in ’t Meyhuis.
Ondanks het feit dat ’t Meyhuis zelfs landelijk in de belangstelling stond door gedurfd
beleid en aankopen moderne kunst (zie deel 2 later) werd de financiële situatie steeds
hachelijker en ging het bestuur ging steeds meer inzien dat het voortbestaan van ’t
Meyhuis een groot probleem werd. Op deze manier kon niet worden doorgegaan.
De gemeente onder leiding van de wethouder van cultuur Aad Meijer zocht naar
oplossingen in een tijd van grote bezuinigingen en moest de druk van de PvdA-er van
Maurik weerstaan die op maandag 9 november 1981 namens de PvdA fractie bepleitte tot
onmiddellijke beëindiging van de subsidie aan ’t Meyhuis. Zijn argument was dat in 1982
tentoonstellingen in het kasteel-raadhuis plaats gaan vinden en dat ’t Meyhuis daardoor
overbodig zou worden. Van Maurik wilde de moderne kunst opofferen aan een andere tak
van het museumbeleid in Helmond, namelijk de industriële archeologie.
Een van de laatste tentoonstellingen vond plaats in 1982 toen er een schenking
plaatsvond door een wegenbouwer van een schilderij van de jonge Italiaanse schilder
Giuseppe Gallo (1954)., die een groep vormde met Domenico Bianchi (1955), Bruno
Ceccobelli (1952)en Gianni Dessi (1955). Zij werkten allemaal abstract en vormden een
tegenwicht tegen de Transavantgarde groep met onder andere Sandro Chia (1946),
Francesco Clemente (1952)en Enzo Cucchi (1950) die figuratief werkten en het Stedelijk
Museum begin jaren 1980 op zijn grondvesten deed trillen.
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Schenking ‘Wegenbouwmaatschappij ‘Brabant ’B.V. 1982: G. Gallo, z.t., ei-tempera, 1981

( Voordracht Italiaanse kunst met o.a. wethouder van Alphen en achter deze de latere wethouder Aad Meyer,
G. van Bakel witte broek, Fr. Haks witte schoenen, Italiaanse ambassadeur in Nederland E.N. Bolasco,
locoburgemeester Raaymakers, burgemeester J. Geukers stond geheel rechts- hier niet te zien.

De financiële situatie werd steeds nijpender.
In 1983 gaf de stichting 66.000 gulden uit aan salaris en sociale lasten van de directeur.
De gemeentelijke subsidie bedroeg 111.000 gulden. Uiteindelijk bleef met aftrek van
allerlei andere kosten voor het organiseren van tien tentoonstellingen slechts 9700
gulden over.
7 Oktober 1983 richt het bestuur van de Stichting Beeldende Kunst ’t Meyhuis zich
tot het college van burgemeester en wethouders met de mededeling dat besloten is tot
liquidatie van de stichting met ingang van 1 januari 1984 over te gaan. De liquidatie
werd gemakkelijker gemaakt omdat de gemeente het beheer van de moderne kunst ter
hand zou gaan nemen.
Frans van Eijsden vond dat ik als voorzitter zou moeten aftreden om plaats te maken
voor een nieuwe voorzitter, die wel bereid was de kar te trekken. Voor de gemeente was
dit geen optie, waarop Frans besloot het Eindhovens Dagblad in te schakelen met het
verhaal dat de gemeente kunstwerken van de voorzitter had aangekocht.
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Wethouder Meijer in gesprek met Frans van Eijsden

Het Eindhovens Dagblad besteedde hier veel aandacht aan, maar het veranderde de
situatie niet. Ofschoon het waar was wat Frans beweerde vond ik het wel een steek in de
rug, maar ik begreep goed dat het voor Frans (58 toen) zeer pijnlijk was, hij hield van zijn
werk, er was niets op hem aan te merken. Hij deed zelfs een voorstel voor minder salaris
te werken.
In feite had ik op dat moment drie petten op. Behalve voorzitter van de Stichting
Beeldende Kunst ’t Meyhuis was ik sinds 1978 adviseur van de gemeentelijke aankoop
hedendaagse kunst. Bovendien was ik al heel lang een verwoed verzamelaar. Het zelf
verzamelen zou ik nooit opgeven; het werd zelfs als een pluspunt beschouwd.
Wethouder van cultuur Aad Meijer en Jan Bongaarts, hoofd van de afdeling cultuur,
wilden gezien de financiële toestand van ’t Meyhuis, en de veranderde inzichten naar een
museummodel, onder de hoed van de gemeente, met instandhouding van ’t Meyhuis als
expositiezaal en een budget voor aankopen kunst.
Sinds 1979 was Jan van Laarhoven directeur van het gemeentelijk museum. Jan van
Laarhoven zou zich speciaal gaan richten op het beleid en verzamelen van stadshistorie
én de industriële kunst (Mens en Werk). Wat betreft de moderne en hedendaagse Kunst
werd Jan Bongaarts, hoofd van de afdeling cultuur, en ondergetekende als adviseur
verantwoordelijk.
Wat betreft directeur Frans van Eijsden was wel premie AOW ingehouden, echter geen pensioenpremie omdat er in die tijd geen echt pensioenfonds was waar hij onder kon vallen. Frans moest
dat zelf regelen, maar heeft dat willens en wetens niet gedaan. Frans kreeg na uitdrukkelijk
verzoek van mij, een afvloeiingsregeling van 25.000 gulden aangeboden.

Frans van Eijsden en ik hadden geen contact meer met elkaar. Toch speelden zich
vreemde gebeurtenissen af. Ik kreeg steeds sterker het gevoel dat ik Frans moest bellen
om een afspraak met hem te maken. Mijn innerlijke stem werd steeds sterker, maar
iedere keer stelde ik een poging om een afspraak te maken uit met het idee dat ik het
wel een keer zou doen.
Nou, dat heb ik geweten. Op een keer bezocht ik een opening in het Van Abbemuseum,
waar ik Gisela, de vrouw van Frans van Eijsden, tegen het lijf liep en ik direct vroeg: ‘Is
Frans er niet bij ?’ Waarop Gisela’s directe antwoord: ‘Maar weet je dan niet dat Frans is
overleden?’. Ik dacht dat ik door de grond zakte en werd overweldigd door verdriet.
Ik verweet mezelf, en nog, dat ik niet naar mijn innerlijke stem heb geluisterd.
Jaren daarna troffen Leonie en ik Gisela zeer toevallig aan in hotel Memlinc Palace in de
Belgische badplaats Knokke waar we enkele dagen verbleven. Weer later troffen we
Gisela in Venetië aan, waar Gisela tijdens een kunstenaarshappening pijltjes aan het
gooien was en ik haar stem herkende. Bizar, omdat we iedere keer als we de Biënnale
van Venetië bezoeken, bij binnenkomst, gewend waren om eerst via het Nederlandse
paviljoen aan de linkerzijde onze ronde te maken, maar juist nu besloot ik rechtsaf te
slaan waar we Gisela ontmoetten. Dat zou normaal gesproken wegens de drukte en
grootte van de Biënnale, en toevallig juist op die ene dag, anders nooit gelukt zijn. Enige
tijd daarna is Gisela in Berlijn, waar ze was gaan wonen, overleden.
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De laatste tentoonstelling in het oude Meyhuis was spectaculair.
‘Dutch Gravity’ (Nederlandse zwaartekracht) Vervagende culturen? Deze laatste
tentoonstelling onder Frans van Eijsden reageerde op de New York graffitikunstenaars
waaraan ’t Meyhuis regelmatig aandacht had geschonken. Alle muren, van onder tot
boven, waren gesprayd met voorstellingen. De opening werd opgeluisterd met muziek
van Gertie Raymakers. ‘Dutch Gravity’, een tentoonstelling van René Daniëls (1950), Rob
Scholte (1958), Hewald Jongenelis (1962), en Roland Sips (1954-2014) hulde ’t Meyhuis in
nevelen.

R. Daniëls, Spray Armee, 1983

Hewald Jongenelis, Roland Sips, Rob Scholte en René Daniëls, 1983

‘Dutch Gravity’, in plaats van ‘New York Graffiti’, was een typische taalspeling van René
Daniëls, die een meester is in betekenisvolle verschuivingen van taal en beeld.
De tentoonstelling (van 21 juni t/m 17 juli 1983) was een reactie op Amerikaanse
graffitikunstenaars die de spraycan tot het ultieme wapen van de schilderkunst
verklaarden. Het is - zie het plaatje hierboven - de Nederlandse Leeuw in de vorm van
Nederland die de tong uitsteekt naar de New York graffitikunstenaars. Ja, wie dirigeert
hier wie?
Tijdens het sprayen in ’t Meyhuis ontstonden er zoveel spraywolken dat het zicht troebel
werd, en de kunstenaars mondkapjes moesten gebruiken om geen gevaarlijke stoffen in
te ademen.
Er ontstond nog een opstootje buiten ’t Meyhuis toen een agent eens poolshoogte kwam
nemen en zag dat Rob Scholte, Hewald Jongenelis en Roland Sips buiten op de deur aan
het sprayen waren. Rob Scholte moest mee naar het bureau en heeft daar nog even vast
gezeten.
De kunstenaar Johan Kersten heeft deze unieke kunstgebeurtenis gefilmd onder de titel
‘Spray Armee’.(6)
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Ik adviseerde de gemeente om de 150m2, schat ik, voor de collectie aan te kopen voor
toen nog 10.000 Nederlandse guldens. Helaas ging het niet door en nu schijnt het totale
kunstwerk in het Van Abbemuseum opgeslagen te liggen.

Fotopersbureau van de Meulenhof Helmond 1983

Een gedeelte van het totale kunstwerk is in 2012 onder de titel ‘God Save the Queen’,
over de wilde jaren 1980, in het Centraal Museum in Utrecht tentoongesteld.
Toen ik een tijd geleden probeerde de notulen en geschiedenis van de Stichting
Beeldende Kunst ’t Meyhuis, ooit begonnen op de markt, te bemachtigen bleken er
slechts enkele verslagen over te zijn. Van Stefan Zeeuwen, medewerker bij het Helmond
museum, kreeg ik behalve jaarverslagen over 1976, 1978, 1980 en 1981 een overzicht
van de exploitatie in 1982 en 1983 en een overzicht van het aantal bezoekers vanaf 1977
tot en met 1983, het jaar van de opheffing van de stichting.
Van de laatste secretaris, Sjef Horsten, helaas overleden, weet ik zeker dat hij zeer
consciëntieus was en alles heeft overgedragen aan de gemeente.
Daarna heb ik Eugenie Geerts gebeld, jarenlang penningmeester van ‘t Meyhuis, maar
zij weet niet anders dan dat Horsten, zoals het hoort, alles heeft afgeleverd bij de
gemeente.
Hopelijk komen alle notulen en verslagen ooit boven water. De geschiedenis van een stad
is belangrijk.
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