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Privé Domein 144 Museum Moderne Kunst was geen vanzelfsprekendheid
Deel 2 Adviseur aankopen contemporaine kunst met Jan Bongaarts hoofd
afdeling cultuur van de gemeente Helmond. (vervolg op 143)
Vanaf 1965-1984 ben ik actief geweest voor de Stichting Beeldende Kunst ‘t Meyhuis
Privé Domein 143 eindigde met de opheffing van het ’t Meyhuis, de overname door de
gemeente Helmond en de laatste tentoonstelling ‘Dutch Gravity’.
Adviseurschap 1977-1988
Mr. Jan Bongaarts hoofd van de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Helmond
belde mij waarschijnlijk eerste helft van 1977 op en vroeg of ik zitting wilde nemen in
een adviescommissie die ervoor moest zorgen dat Helmond een kunstcollectie
hedendaagse kunst kon gaan opbouwen. Ik geloof dat de commissie bestond uit zeven
leden, waaronder Frans Jacobs uit Vlierden, Gerard Princee, Joep Coppens, Jan Bongaarts
en ondergetekende. De andere twee ben ik vergeten.
Niet alleen door de grootte van de commissie, waardoor organisatorisch zelden een
agenda kon worden opgemaakt, maar ook door de willekeur waarmee kunst werd
gekocht; er was geen visie, geen beleidsplan, besloot ik al heel vroeg, 6 september
1977, een brief naar de gemeente te sturen waarin ik besloot me terug te trekken. Soms
wilde men een kunstenaar zelfs meer betalen dan de kunstenaar vroeg. (zie mijn brief onder
deze brief als pdf (1)

Jan Bongaarts – Henk Pijnenburg 1981 met losbladige kunstcatalogus
2 Januari 1978 kreeg ik een schrijven namens Het College van burgemeester en
Wethouders , ondertekend door burgemeester Jacques Geukers en secretaris W. Clarijs
waarin ze betreuren dat ik het lidmaatschap van de adviescommissie beeldende kunst
opgezegd heb maar dat zij het op prijs stellen als mede-adviseur te blijven meewerken
aan de opbouw van een stedelijke kunstcollectie.
We zouden, mag ik wel zeggen, een merkwaardig duo worden. In ieder geval vond ik het
wel van lef getuigen dat Jan Bongaarts besloten had de oorspronkelijke commissie op te
heffen om alleen met mij verder te gaan. Jan Bongaarts als hoofd cultuur zou de
contacten met de gemeente onderhouden. Ik kon me maar beter niet met zaken bezig
houden die politiek nogal gevoelig lagen.
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Jan Bongaarts moest schaken op drie terreinen, die gezien de geschiedenis van Helmond,
zeer ambitieus en van belang genoemd kunnen worden: ‘Historische kunst over de stad
Helmond’, ‘Mens en Werk’ en de ‘Hedendaagse Kunst’. Het was een hele klus voor een
stad die op cultureel terrein nog niet veel voorstelde.

Mens en werk: Pomp van Begemann – nu als gestold kunstwerk Historie J. Hegeman Liegbank in de kasteeltuin

In 1979 werd kunsthistoricus Jan van Laarhoven directeur van het Gemeentemuseum in
Helmond. (1979-1986) Jan van Laarhoven was een begenadigd directeur die erin slaagde
grote groepen mensen naar het museum te trekken. Zijn affiniteit lag vooral bij oudere
kunst en het vormgeven van educatie. Jan van Laarhoven heeft in de loop der jaren een
indrukwekkend cv opgebouwd. In mijn tijd als adviseur aankopen contemporaine kunst
heb ik weinig of geen contact met Jan van Laarhoven gehad. Dat had alles te maken met
de financiële situatie die uiterst gevoelig lag binnen de gemeente. Helmond leed wat
cultuur betreft aan groeipijnen. Jan Bongaarts wilde alle drie terreinen bestrijken en
beschermen met een beperkt budget en was bang dat ik in mijn onstuimig enthousiasme
misschien iets verkeerds zou kunnen zeggen. Bovendien lag bij Jan van Laarhoven, zoals
deze mij later bekende, geen prioriteit bij de hedendaagse kunst omdat hij ten eerste
daar niet zoveel affiniteit mee had en hij bovendien de financiële middelen nodig had
voor zijn eigen twee beleidsterreinen. In 2000 werd Jan van Laarhoven directeur van ‘Het
Noordbrabants Museum’ in ’s-Hertogenbosch, het museum waar hij van 1973-1979
conservator was geweest.
In ieder geval betekende het dat ik in een uiterst precaire situatie verzeild geraakte.
Later vertelde Jan van Laarhoven me, die mijn nieuwsbrieven leest, dat wij het ook
samen hadden kunnen doen. Een grote mijlpaal voor Helmond was in ieder geval dat op
2 juli 1982 de officiële opening van het gemeentemuseum plaatsvond door commissaris
van de koningin J. van der Harten, burgemeester J. Geukers, wethouder P. van Alphen
en Jan van Laarhoven (wit pak). (Later toen Jan directeur was van het Noordbrabants museum
organiseerde hij ‘Liefde op het eerste gezicht’ en toonde daar uit eigen bezit een liefdevol portretje
van de eerste vrouw van Sjef van Schaijk.)
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Totdat het nieuwe museum in de Boscotondohal geopend werd in 2001 werd de
hedendaagse kunst driemaal per jaar getoond in ’t oude Meyhuis onder de Traverse.
Naar mijn weten hebben we in die tussenliggende jaren ook een tentoonstelling gemaakt
in het oude bibliotheekgebouw tegenover het postkantoor op de markt die door Rudi
Fuchs werd geopend.
Vanaf het moment dat ik adviseur aankopen moderne kunst werd heeft tien jaar lang de
telefoon roodgloeiend gestaan. Het was maar goed dat er nog geen mobiele telefoon
was. Dag en nacht werd ik gebeld door de gemeente en Jan Bongaarts. Er was altijd wel
weer iets dat dringend en belangrijk was. In ieder geval was het een spannende en
enerverende tijd. Er gebeurde van alles in de kunst. Het conceptualisme had zijn langste
tijd gehad, er mocht weer geschilderd worden.
Aanvankelijk begonnen we in 1978 , zeker voor Helmond, met een flink aankoopbudget
van 80.000 gulden. We besloten te beginnen met actuele Nederlandse kunst.
Een van de eerste werken die we aankochten was van René Daniëls, in die tijd door een
krant nog beschouwd als een lokale kunstenaar, maar die zou uitgroeien tot een van
Nederlands belangrijkste kunstenaars. Ook internationaal zou René hoog gaan scoren.
Het werk ‘Zwanen’, enkele keren achterop doorgestreept, later zijn de verschillende
zwanenschilderijen omgetoverd tot ‘La Muse Vénale’ schilderijen. (zie mijn Pr.Do.121 o.a.
’De verleidingen van René Daniëls in Museum Helmond en het oordeel van Parijs’ (2)
Daniëls wordt een meester in het manipuleren van beeld en taal. Nooit zou een schilderij
meer zijn wat er te zien was. Er zijn vier belangrijke werken van Daniëls in de Helmond
collectie. Er zijn niet veel musea in Nederland die over zo’n mooie collectie van Daniëls
beschikken.

Zwanen (later ‘La Muse Vénale’), 191x240, 1979. ‘Zwanen’ heeft jarenlang op de kamer van de directeur van
Hatéma, de heer P. Roef gehangen, die overigens later in 1999 de belangrijke kunstcollectie Roef-Meelker met
werken van Cobra en tijdgenoten aan het museum heeft geschonken.

‘La Muse Vénale’ een schilderij dat zich blijft vernieuwen is een Leidmotief voor Helmond.
‘La Muse Vénale – De omkoopbaarheid van de muze’ verwijst met wat fantasie het hele schilderij
naar de geschiedenis van Helmond. In de gracht om het kasteel zwemmen zwanen, één witte en
twee zwarte.
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Met het schilderij in gedachten en kijken naar die voortschrijdende zwanen ligt in een
ambtenarengordel altijd de omkoopbaarheid op de loer. Een ander aspect waar Daniëls
naar verwijst is dat de muze zelf omkoopbaar is. Immers Daniëls, geïnspireerd door de
symbolist-surrealist René Magritte en Francis Picabia, kleedt de muze opnieuw uit en
voorziet haar van nieuwe mooie verleidelijke kledij. Dat is de kracht van de schilderkunst
– van de verbeelding en dat is wat Helmond juist nodig heeft, zich van hun oude kleding
ontdoen, zich uitdossen in nieuwe prachtige kledij met respect voor het oude.
Trots zijn op je stad, zelfverzekerd de toekomst tegemoet treden. Ik heb me al vanaf
mijn jeugd geërgerd aan het feit dat mensen denigrerend over Helmond spraken. Of wat
ik al eerder noemde over wat Sjef van Schaijk op de muur van zijn atelier had
geschreven: ‘Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje’. Te begrijpen
vanuit Sjefs achtergrond. Dat idee heeft lang genoeg geduurd. We maken er goud van.
Hoe vaak hebben we binnen het bestuur van ’t Meyhuis en later met Jan Bongaarts het
er niet over gehad dat alles telt. Mateloos heb ik me geërgerd aan die jarenlange lelijke
bonte stoet aan plastic stoelen die de terrassen in de stad teisterden.
Ooit wilden Jan van de Vrande, medebestuurslid van ’t Meyhuis en ik tijdens het slopen
van oude fabrieken in Helmond de mooie doorleefde machineonderdelen redden van de
ondergang en ze als kostbare kleinoden bewaren om te verwijzen naar het verleden van
de stad. Temeer, omdat deze door de tijd een onvergankelijkheid uitstraalden waarin de
liefde van de werknemer voor zijn materiaal en de dagelijkse omgang ermee tot uitdrukking is gekomen, boven zichzelf uitgestegen waren en nu gestolde kunstwerken zijn
geworden. Dat is waar het om gaat in het leven.(3) Niemand binnen de gemeente was er
warm voor te krijgen: ‘Wat moeten we met die rotzooi’. Teun Praasterink, makelaar en
oud-wethouder van Publieke Werken van 1968-1974, woonde in mijn jeugd tegenover
ons ouderlijk huis, kreeg de bijnaam ‘Teun de Sloper’ heeft volgens mij onder andere
bioscoop Alcazar (1974) en het klooster aan de markt (1971) laten slopen. JammerSpijtig!

Bankgebouw wordt Academia- eerder een bankgebouw, 170x95, 1982 De Scheepsfluit, 100x140, 1984

In een voormalig bankgebouw, misschien ten ondergegaan aan een bankencrisis, zetelt
nu een academie voor beeldende kunsten. De ramen weerspiegelen de kunstwerken van
de kunstenaars en wordt er de liefde voor die kunsten bedreven. De kunsten zijn voor
Helmond van levensbelang en De Scheepsfluit doet zich gelden voor alles wat door het
Wilhelmina kanaal vaart en dan met scheepsfluiten Helmond wakker fluit om te
herinneren aan de opdracht Helmond te verfraaien. Op de achtergrond zien we al een
resultaat, de Onze-Lieve-Vrouwekerk is getransformeerd naar een kunsttempel van
woord, spel, beweging en muziek. Kunst scheppen is een voortdurende transformatie.
Het getuigt van visie midden in de stad het Burgemeester Geukerspark te openen.
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Ja, je moet heel wat hoon verdragen. Hoe vaak heb ik niet de tomeloze negatieve
opmerkingen moeten verdragen ten opzichte van mijn eigen collectie. Ik heb me er nooit
iets van aangetrokken. Hoe lelijker de mensen reageerden des te meer wist ik dat ik
goed gekozen had. Het is veel gevaarlijker als mensen het allemaal direct mooi vinden
omdat ze die kunst dan direct in een hokje kunnen plaatsen dat ze al hebben klaarstaan.
Ondergronds verborgen.

Ondergronds (nog met elkaar) verbonden

Resten van wat ooit een berg of bergen zijn geweest steken bovengronds hun koppen op. Deze
resten zijn ooit een grote berg geweest, het verleden en heden maakt wat ze nu zijn, al zijn ze niet
direct zichtbaar maar iedereen en alles staat op een verleden en daarmee zijn we allen verbonden.
Iedereen bouwt daarop voort. De kunst, hoe schokkend deze ook kan zijn, vindt zijn inspiratie in
voorgangers, die de werkelijkheid op een nieuwe manier toont.
Verberg nooit het verleden maar laat door verhalen juist zien hoe we verbonden zijn. Zo was het
bijvoorbeeld beter geweest de ‘Zestien Woningen’ in Helmond niet af te breken. De ‘Zestien
Woningen’ hadden bijvoorbeeld dienst kunnen doen als ateliers voor kunstenaars - beter dan het
levenloze straatje van nu. Er hadden bordjes geplaatst kunnen worden over wie daar gewoond
hebben en de verhalen die daarbij horen. In ons buurland Duitsland wordt hieraan veel meer
aandacht besteed. (Zie ook Pr. Do. 139 p.8 over het plaatsje Woudsend)
In ieder geval was de vrijgezel Jan Bongaarts een interessante gesprekspartner, zeer
belezen en met een speciale kennis over Duitsland en zijn geschiedenis. Een van zijn
lievelingsboeken was het boek van Oswald Spengler ‘Der Untergang des Abendlandes’
(bijna 1300 pagina’s). Secretaris Peter Jans van de gemeente Helmond in de jaren 1980, wist
me eens te vertellen dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst was komen vragen waarom
Jan Bongaarts de hele tijd in zijn vakantie naar Duitsland reisde. De oorlog lag in die
jaren kennelijk nog erg vers in het geheugen en waren er mensen die het verdacht
vonden dat er veel naar Duitsland werd gereisd. Misschien las de dienst opnieuw het
boek ‘Orwell 1984’ en zagen ze plotseling spoken. De situatie is heden totaal veranderd,
ook wij reizen graag naar Duitsland en ik heb verschillende keren daarvan verslag in mijn
nieuwsbrieven gedaan.
Overigens was het ook Peter Jans, de gemeentesecretaris, een zeer beminnelijke man,
die ooit tegen me zei: ‘We moeten Pijnenburg zijn hobby gunnen’. Niet iedereen in de
gemeente zag spoken.
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‘De Nieuwe Figuratie’ was einde 1970 en de jaren 1980 een nieuwe belangrijke
beweging in de Nederlandse kunst. Deze groep bestond uit de kunstenaars ‘Reinier
Lucassen’ (1939- 3 werken), ‘Alphons Freijmuth’ (1940 4 werken) en de Belgische kunstenaars
‘Roger Raveel’ (1921-2013- 2 werken) en ‘Yvan Theys’ (1936-2005-4 werken). Deze kunstenaars
reageerden op de conceptuele kunst, evenals Daniëls trouwens, relativeerden dogma’s in
de kunst en lieten zich inspireren, reageerden en citeerden diverse stromingen in de
kunst. De kunstenaars van de ‘Nieuwe Figuratie’ proberen een synthese te bereiken door
onverenigbare stijlmiddelen als die van Mondriaan tegendraads toe te passen. Ze kijken
naar en lenen van verschillende schilderkunstige opvattingen als het surrealisme,
symbolisme en expressionisme. Voor Helmond van belang in het omgaan met
verschillende meningen en visies ten dienste van de stad.
Zo hadden ze allemaal veel bewondering voor de symbolist René Magritte, het alledaagse
van de Pop Art en het lege vierkant van Mondriaan wordt binnen de figuratie op een
andere wijze geïnterpreteerd. Overigens als Mondriaan gekund had zou hij zich in zijn
graf omdraaien – heeft hij zelfs meerdere keren moeten doen – tijdens zijn leven al door
de diagonaal van Theo van Doesburg maar later tijdens het Wilde Schilderen vele malen.
Voor de schilders van de ‘Nieuwe Figuratie’ moet het schilderij, ondanks de figuratie, de
ruimtelijkheid, toch plat blijven. Daarin gaven ze Mondriaan nog enige eer.

Lucassen Portret v. mevr. Jaspers , 161x111, 1971/72 Lucassen, het licht van Lansa,70x60, 1979
Lucassen, klein van stuk, greep me ooit eens op bezoek bij mij thuis bij de keel om vervolgens uit te roepen:
‘Denk eraan dat ik de grootste ben’.

R.Raveel, Hommage aan Giotto (di Bidone - 1266-1337), 150x203, 1962/1963 Raveel, 104x134,5, 1975
Hommage aan Giotto omdat Giotto de eerste kunstenaar is die de toeschouwer bij de
‘Bewening van Christus’ (1305), een fresco in de Arena-kapel in Padua, als het ware
deelgenoot laat worden bij het gebeuren. Ja, burgers deelgenoot maken.
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De latjes aan de randen van het schilderij ‘Hommage aan Giotto’ van Raveel, niet te zien
op de foto zijn voor Raveel belangrijk omdat deze onderbroken worden bij de uit het
schilderij lopende weg die staat voor de geest van de kunstenaar en verwijst naar verbeelding –
zonder verbeelding is geen vernieuwing mogelijk.
Ambitieuze kunstenaars waren/zijn het. Raveel bouwde achter zijn huis een enorme bunker, had geen
kinderen, wilde dat zijn kindjes – schilderijen - tijdens een oorlog veilig opgeborgen zouden zijn.

Alphons Freijmuth kijkt met een priemende blik, net zo scherp als de sanseveria’s die
hij schilderde en die op iedere Nederlandse vensterbank stonden alsof het Onze Lieve
Heer zelf was. Wat had ik een hekel aan die krengen!

A. Freijmuth, Terugkeer naar het vierkant 161x111, 1971/1972 – De terugkeer van Uruh V, 192.5x152,
1979/80 (zie ook website Museum Helmond)

Yvan Theys

De Sprong,160x200, 1977
Ik kies dit werk van Yvan Theys omdat ‘De Sprong’ onze tijdsgeest weergeeft. Zijn we bereid ons systeem van
blindelingse consumptie, uitbuiting van de aarde op te geven ? De man twijfelt, heeft hoop, zie zijn gekruiste
vingers - tijdens een Alpha-training die wij met ons gezin gedaan hebben leerden we de ‘drievingertechniek’ die
door imaginatie je een bepaalde zekerheid gaf. Een sprong in het ongewisse of het juiste moment om nu nog te
veranderen. Ieder mens staat voor zulke beslissingen. Dit schilderij toont dat een schilderij telkens naar nieuwe
betekenissen vraagt. Daarom is beeldende kunst voor een zich hervindend Helmond van levensbelang.
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Vele jaren na mijn plotselinge beëindiging van het adviseurschap in 1988 schreef Merel
Bem op 15 juni 2001 een recensie naar aanleiding van een tentoonstelling in de
Volkskrant: ’Oost-Duitse meisjes zijn Helmondse verrassing’ , met twee afbeeldingen van
Raveels ‘Ovaal landschap met onweerswolken, 1975’ en René Daniëls ‘Zwanen, 1979’:
‘Het is bewonderingswaardig hoe een klein museum als dit erin geslaagd is zo’n diverse
collectie aan te leggen, met zo’n duidelijke eigenzinnige lijn……en dat met een jaarbudget
van 45 duizend gulden.’
De eerste paar jaar durfde Jan Bongaarts het niet aan om de schilderijen tentoon te
stellen. Na lang zeuren en trekken van mijn kant besloten we vanuit een mij niet meer te
herinneren plek een aantal schilderijen in mijn Simca 1100 vijfdeurs te laden en deze
naar de bovenste verdieping - de belangrijkste ambtenaren zitten hoog te paard - te
brengen om ze daar aan de buitenzijde van de wanden in de gangen op te hangen.
Wat er toen gebeurde was bizar en komisch tegelijk. De ambtenaren stoven naar buiten
bij het horen van geklop met de hamer en vroegen waar we met bezig waren. ‘Wij
hangen hier moderne kunst op’ zei ik. ‘Maar die rommel willen we hier niet klonk er
van de ambtenaren als uit één mond’. ‘De reproducties die er nu hangen zijn prachtig
– het waren reproducties van oudere meesters – vertrouwd en rustgevend.’ Op mijn
vraag van welke kunstenaars die reproducties dan wel niet waren moesten ze het
antwoord schuldig blijven. Het heeft een hele tijd geduurd voordat de ambtenaren de
nieuwe situatie konden verdragen – vooral door gewenning maar ook omdat de kranten
en tijdschriften regelmatig reageerden. Later hadden ze moeite er afstand van te doen.
Wethouder van Financiën, Piet de Roy (1982-1990 weth.), ouder dan ik, oud-hockeyer van
HMHC, waartegen ik vele malen heb gehockeyd, riep me bij zich en vroeg: ‘Henk, hoe
lang denk je nog door te gaan met het aankopen van kunst, hebben we onderhand niet
genoeg kunst?’ ‘Piet’, zeg ik we gaan door zoals we ademhalen, als je daarmee stopt ga
je dood’. Piet, trouwens een zeer aardige, milde man, zag er de humor wel van in. Van je
tegenstander in de sport moet je het uiteindelijk toch hebben. Zonder tegenstander is er
geen wedstrijd.

H. van Hoek: Laocoön studie naar El Greco, olieverf op doek,190x241,1976, schenking Edah Helmond 1980
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De Laocoön studie van Hans van Hoek heeft jarenlang de bestuurskamer van
burgemeester en wethouders opgetuigd. Achteraf beschouw ik mijzelf als de Trojaanse
priester van Apollo, die vrij vertaald, door de slangenkuil van de gemeente, zo werd
gewurgd dat ik het loodje heb gelegd.
Op mijn voorstel aan Jan Bongaarts startten we in 1981 met een ‘losbladige kunstcatalogus’,
waarin met kleurenfoto’s en teksten van anderen en mijzelf een deel van de aangekochte werken
in kleur te bewonderen waren. ‘Kuijpers Installaties’ zorgde voor een deel van de sponsoring.

Jonge Italianen uit Rome.
In diezelfde tijd diende zich een andere jonge kunstenaarsgroep uit Italië aan.

G. Dessi, ‘Presso L’Ardente Frontiera’, olieverf - In de buurt v.d. brandende grens, olie en tempera,
255x180.5,1981 Armando, Espace Criminel, olieverf en zand, 127x65, 1958

De groep Italianen die wij aankochten kwamen als een vriendengroep uit Rome en
schilderen abstracte werken in olieverf en ei-tempera. ‘Gianni Dessi’ (1955), ‘Domenico
Bianchi’ (1955 -een protegé van Rudi Fuchs), ‘Bruno Ceccobelli’ (1952) en ‘Giuseppe Gallo’ (1954).
Zij reageerden op de figuratieve werken van de Transavangarde kunstenaars Chia,
Cucchi, Clemente, Luigi Ontani en Ernesto Tatafiore.
Het huiveringwekkende rood ‘In de buurt van de brandende grens’ van Gianni Dessi,
het zwart gescheiden door een snede over het hele doek, de rafelige randen, roepen
mystieke ervaringen op: doortocht door de Rode Zee, de tweedeling van de mens, de
schaamsnede, brandend verlangen…., pijnlijke gebeurtenissen……
Voor Armando (1929-2018) staat ‘Espace Criminel’ voor de geschiedenis van de mens die
vol van gewelddadigheden zich uitstrekken tot in het heelal. Armando is vooral beïnvloed
door de tweede wereldoorlog en de ervaringen in Kamp Amersfoort waar hij op
neusafstand woonde. Armando’s ‘schuldige landschap’ is slechts getuige van de
gruwelijk- gruwelijkheden van de mens. Wij mensen zijn allemaal schuldig.
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D.Bianchi, zt, olie-tempera, 170x230,
1981

G. Gallo, Squardo, idem, 138x154, 1978 B.Ceccobelli, Beccafumi., olieverf, hout, riet, 208x190, 1982 naar
maniërist Beccafumi (1486-1551)
SQUARDO: DE BLIK – De ONMIDDELLIJKE BLIK

Het eerste werk dat wij kochten van Gallo was in 1980 bij galerie Riekje Swart in de van
Breestraat Amsterdam. We waren al zeer vroeg bij de galerie die nog gesloten bleek te
zijn. Ik keek door de brievenbus de ruimte in en zag mooie schilderijen hangen. Ik drukte
nog harder op de bel. Even later werd hoog boven ons een raam opengedaan die riep:
‘Wie is daar?’ Riekje had zeer slechte ogen, droeg een bril met dikke glazen, ze kon geen
diepte zien en ik geloof ook dat ze kleurenblind was. Maar toch had Riekje een
uitstekende smaak en een scherp oordeel. Riekje woog niets, ze was zo licht als een
veertje, je zag ze zo zweven als een Chagall in zijn beste schilderijen. ‘Ik ben nog niet
klaar’ riep Riekje – het was toch al wel twee uur ’s middags – ze ging altijd pas diep in de
nacht naar bed. Ik riep: ‘Okay dan Riekje: ‘Ik gooi een briefje door de brievenbus dat Jan
Bongaarts – hoofd cultuur van de gemeente Helmond – en ik besloten hebben het werk
te kopen dat onze blik heeft getroffen’. Zo is het werk ‘Squardo’ in de Helmondse
collectie gekomen. De titel van het werk is toevallig – of bestaat toeval niet ?
‘SQUARDO’ dat blik, het zien betekent. Je onmiddellijke blik, je eerste gevoel is meestal
het beste. Schilderen is voor deze Italianen een religieuze daad, geen vastomlijnde
regels, maar je overgeven aan de beleving, ervaring van wat je ziel van binnenuit naar je
opdringt.
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Schilderen overkomt deze schilders, ze schilderen niet maar worden geschilderd, zoals
ook Armando eens op het einde van een film uitriep: Ik schilder niet: ‘Ik word
geschilderd’.
Deze schilders uit Rome, het centrum van de Rooms-Katholieke Kerk, schilderen mystiek,
religieus. Ze schilderen niet per se katholiek, maar uit hun werk spreekt het onzegbare goddelijke.
God is geen persoon meer, maar een kracht waar wij mensen geen vinger tussen krijgen.

Ceccobelli:’Yantra’, doek, as, zwavel, 180x170, 1979 Dessi, ‘De schaduw van Ideeën’, olie/tempera op jute,
275x200, 1981

Mantra staat voor de geest (v.d. kunstenaar) en Yantra voor de vorm van een godheid, het werk
zou een kazuifel van een priester kunnen zijn. Het zijn beide misschien wel katholieke werken maar
ontstegen aan ieder dogma. Het doek van Dessi lijkt op een hemel die door een smalle opening
ideeën voor de mensheid naar buiten spuugt. Deze kunstenaars komen uit Rome; hun werken zijn
doordrenkt van geloof in kunstenaarschap – in de verbeeldingskracht van de mens.

Giuseppe Gallo, z.t., olieverf/tempera op doek, 170x230, 1982 schenking, zie Pr. Do. 142 (nu te zien in de
Gassel tent. Boscotondohal Helmond) Eind augustus 1981 was dit werk te zien in ‘Haus am Waldsee’ Berlijn
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De Lesbienne zaak in Helmond.
Ten tijde van de overdracht van het schilderij van G. Gallo (onder p.11) op zaterdag 3 juli
1982, bijgewoond door de Italiaanse ambassadeur E.N. Bolasco deed zich, op de
achtergrond een blijkbaar netelige kwestie voor.
Op de opening was ook Frans Haks (1938-2006), de directeur van het Groninger Museum,
aanwezig. Frans Haks is een van de meest spraakmakende museumdirecteuren geweest
die ons land gekend heeft. Frans leefde samen met Johan Ambaum en was een
uitgesproken homoseksueel. Voor de stad Groningen is dat nooit een probleem geweest.
Maar in Helmond lag die geaardheid blijkbaar nogal gevoelig. Juist in die tijd speelde zich
het volgende af. Een lerares van de huishoudschool ‘Mater Dei’, gevestigd aan de ZuidKoninginnewal, Toos van den Hurck, werd in 1982 ontslagen vanwege haar lesbienne
geaardheid. Toos van den Hurck kwam openlijk voor haar geaardheid uit door het dragen
van een roze driehoekje. Het schoolbestuur vond dat zij niet ‘in het reine’ was. Ruim
2000 ‘potten en flikkers’ demonstreerden tegen de gang van zaken.

Demonstratie in Helmond

Jan Sierhuis ‘Twee Lesbiennes’, houtskool, 106.5x82.5, 1977

Naar aanleiding van de opening en schenking van het schilderij van Gallo (p.11) in de
tentoonstelling van de Italianen zouden we - Jan Bongaarts en Henk Pijnenburg - met
burgemeester J. Geukers, de Italiaanse ambassadeur E.N. Bolasco, Frans Haks en vriend
Johan Ambaum gaan dineren in restaurant De Hoefslag. Jan Bongaarts was zo bang dat
gezien de lesbienneaffaire met lerares Toos van de Hurck dit dinertje verkeerd zou
kunnen aflopen en schade zou toebrengen aan het hele kunstgebeuren, dat hij het nodig
vond een tafel te reserveren in de Hof van Deurne om samen met mij, Frans Haks en zijn
vriend Johan Ambaum te gaan dineren. Als Frans Haks dit ter ore zou zijn gekomen zou
Frans onmiddellijk rechtsomkeer naar Groningen zijn afgereisd. Ik was het er niet mee
eens maar kon moeilijk een heleboel ellende gaan veroorzaken omdat ik zeker wist dat
Frans alle nieuwsbladen zou gaan inlichten en wij verder nooit meer zouden kunnen
samenwerken met het Groninger Museum. Jan Bongaarts heeft zich kennelijk nooit
gerealiseerd dat wij ‘Twee Lesbiennes’ van Jan Sierhuis al in 1977 hadden aangekocht.
22 September 1984 vindt er een tentoonstelling in Mechelen plaats van Helmondse
hedendaagse kunst & Stedelijke collectie Helmond in verband met een
vriendschapsverdrag tussen beide steden. Jan van Laarhoven schrijft de inleiding.
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Frans Haks was precies in denken en handelen zoals hij schreef in zijn boeken ‘Een
Calculerende Terriër’ (4) en ‘Een Pissende Poes’ (5).

Frans Haks foto links uiterst rechts

Frans Haks in het nieuwe Groninger Museum

Op, 29 mei 1986, pagina 20, in ‘Een Calculerende Terriër’ schrijft Frans Haks het
volgende: ‘Vandaag was de nieuwe wethouder van Cultuur, Tony van de
Vondervoort, op bezoek. Zij vond de nieuwe aanwinsten en de tentoonstelling
vreselijk. Dat is tenminste duidelijke taal…Waar zij verder voor staat is niet duidelijk
geworden, behalve dat we niet op meer geld van de gemeente hoeven te rekenen’.
‘Wie heeft die rotzooi gekocht ? Eruit met die rotzooi!’
De opmerking van de wethouder van Groningen doet me sterk denken aan de opmerking
van wethouder Aad Meijer die op een keer bezoek kreeg van collega wethouders en aan
wie Aad aanvankelijk vol trots de aankopen kunst liet zien. Waarop een van zijn collega’s
en waarschijnlijk wel allemaal in één koor uitriepen dat ze het rotzooi vonden. Hierop
kwam Aad Meijer met Jan Bongaarts naar mij gestapt en riep uit: ‘Wie heeft die
rotzooi gekocht ? Eruit met die rotzooi!’. Aad Meijer moet regelmatig zeer
zenuwachtig zijn geweest en zich hebben afgevraagd: ‘Waar zijn die twee mee bezig?’.
Misschien is het de reden geweest dat hij een werk van M. L., dochter van een modezaak
in Helmond, zou willen aankopen. Omdat ik die familie goed kende wist ik dat zij niet
echt serieus met kunst bezig was waardoor ik het idee afgewezen heb. Ik heb ook daarna
nooit meer iets gehoord van haar kunstenaarschap.
Ik vernam van Jan dat de wethouder soms de telefoon overnam als ik met Jan over kunst
sprak om te luisteren wat ik zei. Als ik Jan was geweest had ik dit nooit getolereerd.
Katholieke identiteit
Midden jaren 1970 werd ik docent aan de wat toen nog heette ‘Katholieke Leergangen’.
Er speelden zich daar heftige taferelen af. Om wat voor redenen ook, waarschijnlijk om
een reeks van afwegingen: religieuze, financiële (subsidies) en de teloorgang van de kerk
moesten de docenten de ‘katholieke identiteit’ onderschrijven. Sommige docenten namen
ontslag en andere werden ontslagen. Uiteindelijk heeft naar mijn weten niemand de
katholieke identiteit onderschreven. Aan de studenten die van allerlei gezindten kwamen
werd niets gevraagd of geëist. Stelt u zich voor dat deze en masse zouden zijn
weggelopen.
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Met Jan Bongaarts kreeg ik heftige discussies over het geloof. Jan vond in die tijd dat
iedere zich katholiek noemende, in het kielzog van bisschop Gijsen in Roermond, de
katholieke identiteit zou behoren uit te dragen en dat betekende onder meer dat je
iedere zondag de kerkdienst zou moeten bezoeken. Ik was meer voor de innerlijke
beleving en dat die botste met een te veel aan regels. Regels zijn belangrijk maar
behoren geen muilkorf te zijn. Jan heeft me nooit verteld op welke politieke partij hij
stemde – het kon niet anders dan het CDA zijn - waar op zich niets tegen is – maar
waarom daar zo geheimzinnig over doen vroeg ik me af. Politiek gesproken was dat voor
hem waarschijnlijk zeer onverstandig dat toe te geven. Ondanks dat ik het met hem
totaal oneens was vond ik deze gesprekken belangrijk en hebben ze me alleen maar
gesterkt in mijn opvattingen. Toch waren het allemaal voorvalletjes die langzaam
begonnen te knagen aan onze verhouding.
Halvering van het budget
In Helmond stond in 1350 of 1375 kasteel ‘ ‘t Oude Huys’, 200 meter verwijderd van het
huidige kasteel. In 1860 werd door J. A. Carp (Carp garens) precies op de plaats van ’t
Oude kasteel aan de Kanaaldijk N.W., een fabriek gebouwd, dat in 1981 werd gesloopt.
Nadat de gemeente de fabriek had aangekocht vonden er opgravingen plaats. De gelden
die daarvoor nodig waren werden afgetrokken van het aankoopbeleid - althans schijnen
deze opgravingen de reden zijn geweest voor de halvering van het budget van 80.000
naar 40.000 gulden. Het bedrag lijkt niet veel maar toch kon je er, als je alert was en je
nek durfde uit te steken, belangrijke werken voor kopen.
Wilde Fransen ‘FIGURATION LIBRE’
De meer introverte Italiaanse kunstenaars vormden een uitzondering op de uitbarstingen
van ongeleid schilderplezier van de Wilde Duitse ‘Mülheimer Freiheit’ schilders, Wilde
Fransen, Wilde Nederlanders en Wilde Amerikanen. Bij Riekje Swart vond in maart 1981
de eerste tentoonstelling plaats van Figuration Libre schilder ‘Robert Combas’ (1957). Er
hingen niet ingelijste gekreukelde katoenen doeken en ruwe kartonnen platen waarop
onhandig op expressionistische wijze ‘kinderlijke’ voorstellingen waren geschilderd. Dit
was zeer tegen het zere been van allen die dachten dat de kunst hoogdravend zou
moeten zijn en voldoen aan de oude wetten van schoonheid.
Grote doeken hadden een prijs alsof het gratis was. Tussen 1500 en 2500 gulden had je
al heel wat kunst. De gekte sloeg direct toe. Het Boymans Museum en het Groninger
Museum kochten direct werken aan. Museum Helmond kocht de twee doeken van
Combas.
Na aankoop barstte de hel los met spraakmakende artikelen in de De Telegraaf van Ed
Wingen op 11 maart 1983 met als kop: ‘Kinderlijk vermaak jonge Franse schilders’:
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In de Haagse Post van 9 november 1985 bleek dat kunstcriticus Jhim Lamoree nog
steeds in de war was. Twee volle pagina’s aandacht met als titel : ‘Onderbroekenlol als
Handelsmerk’. (6) Vooral de ‘Franse matroos van het schip ‘Geile Marie’ moest het
ontgelden.’….Hij is erg opgewonden, want hij gaat zich wassen en daarna gaat hij
neuken. Als zijn ballen….. enz., enz.” ‘….Net als in een strip vertellen de schilderijen van
Combas een simplistisch of plat verhaaltje.’

Le Marin Débarqué (jusquá 6h du matin et on repart ordres du Capitaine ‘Couillandre’, op linoleum, 200x180,
1984 -Les Sabres-Allure Slave, 217x108, 1982 (8) Gemeente collectie Helmond

Museum Helmond organiseerde in 1985 een reizende solotentoonstelling met een
uitgebreide catalogus (7) van Robert Combas in samenwerking met ‘Musée de l’Abbeye
Sainte-Croix’ in Les Sables-d’Olonne en ‘Musée d’Art et d’ Industrie’ in Saint-Etienne.
We gingen op bezoek bij een Franse verzamelaar in Parijs die tientallen opgerolde
doeken, alleen van Robert Combas, onder kasten en bedden had liggen. Hij wilde alleen
werken van Combas.
De prijzen van Combas stegen na 1985 tot recordhoogtes. 90.000 gulden was normaal.
Er waren zelfs verzamelaars die hun hypotheek verhoogden om schilderijen van Combas
te kunnen kopen. Totdat de crisis uitbrak in 1989 en prijzen naar beneden duikelden. De
laatste jaren zijn de prijzen van sterke doeken op het niveau van die tijd maar dan in
euro’s. Kunstwerken zijn evenals alle handel onderhevig aan mode en de grillen van de
tijd, net zo onderhevig aan fluctuaties als de aandelenmarkt.
Robert Combas wordt tegenwoordig als een van de belangrijkste Franse moderne
kunstenaars beschouwd. Onze catalogus was de eerste in een grote reeks van boeken
die later over Combas zijn verschenen.
Begin jaren 1980 bezocht ik Combas in Parijs toen hij nog in een attic (5 e verdieping) van
een appartementencomplex woonde en de kunstenaar zo weinig plaats had dat zijn grote
doeken over een potkachel vielen.
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Jhim Lamoree: ’Als eerste van een nog niet zo lang geleden bevriend geraakte club
jonge, Franse kunstenaars heeft Combas een retrospectieve tentoonstelling. En dat al na
vijf jaar werken, een snelheidsrecord waarmee hij de jonge Duitse kunstenaar Dokoupil
evenaart.’
Ik kocht van begin af aan werken van Combas en zelfs Jan Bongaarts kocht er privé een,
maar kennelijk schrok hij later toch zo van de ‘onhandigheid’ als kunstenaarschap dat ik
het werk van hem heb overgenomen.
Met Jan Bongaarts zijn we een keer in Parijs geweest waar we sliepen in een hotel van 20
gulden per kamer met ontbijt. Het bleek een soort hoerentent te zijn. ’s Nachts hoorden
we hoertjes als ratten over de trappen trippelen.
Jan Bongaarts ging terecht zuinig om met geld uit te geven van de gemeentekas.
Als wij met mijn ons gezin op vakantie gingen probeerde ik altijd geld over te houden
voor de aankoop van een kunstwerk.
Andere opmerkingen naar aanleiding van Figuration Libre in de nieuwsbladen waren even negatief.
Phillip Peters in De Tijd 1982: ‘Bonte Fransen in Groningen; Kunst of Kermis? Maar we zijn toch
allemaal jong geweest.’ Ed Wingen in de Telegraaf 11 maart 1983: Kinderlijk vermaak jonge
Franse schilders, lawaai, knallende kleuren, stripfiguren die tikkertje spelen. Het Eindhovens
Dagblad - nog het meest positief - schreef: ‘ R. Combas is een van de rebelse vertegenwoordigers
van de nieuwe schilderkunst in Frankrijk die de ingeslapen Franse kunstwereld op haar
grondvesten doet schudden.’
Zelfs één van mijn docenten in Tilburg, Fons de Kok, schreeuwde tegen me: ‘In Helmond hoort
geen kunst’. ‘Juist wel dus Fons, antwoordde ik.

De meeste aandacht ging uit naar Robert Combas, maar ook de andere kunstenaars van
de ‘Figuration Libre’ waren niet uit te vlakken: Hervé di Rosa (1959), Rémy Blanchard,
jong gestorven door een motorongeluk in Parijs (1958-1993) en François Boisrond (1959).
Van iedere kunstenaar hebben we twee werken aangekocht. www.museumhelmond.nl.

H.di Rosa, Monsters,186x171,1983 afgebeeld in “Vrij Nederland’ 25mei 1985 F. Boisrond, 166x126, 1984
Blanchard, glas, hout,doek,140x167,1982

R.

Achteraf denk ik toch dat Jan Bongaarts overbezorgd was of dat hij mijn enthousiasme
wilde intomen. Ja, het werd wethouder Aad Meijer niet gemakkelijk gemaakt en Jan
Bongaarts moest natuurlijk als eerste het vuur doven. Toch, als ik in het Regionaal
Historisch Centrum in Eindhoven in de Helmond archieven duik lees ik toch vooral milde
opvattingen van gemeenteraadsleden, het is niet zo dat men de moderne kunst niet
wilde, men was kritisch, maar iedereen vond het uiteindelijk toch een goede zaak. Zelfs
G. van Maurik, waar Jan nogal bang voor was, moet ik toch meer krediet geven,
misschien de meest kritische, maar ik lees nergens dat hij tegen het cultuurbeleid was.
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Ik ben ervan overtuigd dat Jan Bongaarts ook een mooie tijd gehad heeft. Ik durf zelfs te
beweren dat het zijn mooiste tijd is geweest, hij smulde van het hele gedoe om de kunst.
Ik was de rebel, die de relaties met de kunstenaars en galeries had, onstuimig, en Jan
had de taak de jonge hond aan de teugels te houden. Jan, met aktetas, driftig stappend
en aantekeningen makend en zich voorstellend als : ‘Jan Bongaarts, hoofd afdeling
cultuur gemeente Helmond’. We waren in die tijd een onafscheidelijk duo, met maar een
doel: ‘Helmond op de kaart zetten, het lelijke eendje voorbij’. Het ‘wakkere ploegje uit
Helmond’, nu niet als hockeyer van HUAC, maar van de ontluikende bloem HELMOND.

Wonderbaarlijke en vermaarde Riekje Swart voor de schilderijen van Hervé di Rosa in haar galerie – daarnaast
de trap via welke ik haar eens naar boven heb gedragen, ze was zo licht als een veertje, september 1985 –
8 Mei 1991 vond de opening plaats van de tentoonstelling ‘De keuze van Riekje Swart’, aangeboden door
directeur Jan Bongaarts waar ik niet voor uitgenodigd was. Riekje belde mij op dat ze liever bij mij thuis wilde
logeren en dineren in de plaats van een door het museum aangeboden hotelkamer.
In de periode Pijnenburg/Bongaarts zijn er werken aangekocht van: Armando, Bram Bogart (BE), Ger van Elk,
hermandevries – met kleine letters, René Daniëls, Reinier Lucassen, Alphons Freymuth, Roger Raveel (BE),
Yvan Thijs (BE), Etienne Elias (BE), Jan Roeland, Geert van Fastenhout, Jaap Hillenius, Hubert van Hille, Friso
ten Holt, Hans van Hoek, Marien Schouten (Pr. Do.136), Ger van Elk, Emo Verkerk, Frank van Hemert , Rob
Scholte, Niek Kemps, David Hodges (US), Gerhard Naschberger (De), Lidwien van de Ven, Charlotte van
Pallandt, Jan Sierhuis, Theo Kuypers, Bert Loerakker, Hans Ansems, Roel Elzinga, Etienne Elias, Fred Eerdekens
-Karel Dierickx (BE), Milan Kunc (CZ), Ladislav Minarik (CZ), Jan Knap (CZ), Gerhard Nashberger (DE), Wim
Delvoye (BE), Turi Werkner (AT), Dennis Adams (US)., Robert Kushner (US), Chuck Nanney (US), Nuovo
Futurisme: Postal -Innocente-Palmieri (IT), Graffiti: Rammellzee-Blade- Crash-Dondi White- Futura-NOC-Phase
2-Quik- Zephyr (U.S.), Ceccobelli- Bianchi -Gallo- Dessi (IT) , Combas - H. di Rosa- Blanchard- Boisrond (FR),
beelden van Etienne Desmet en van Eugene Dodeigne (BE), Fred Eerdekens (Be), Romy Finke, Sjef Voets,
Martin van de Laar, Sjef van Schaijk, P. Kleijne, K. Voorbraak, K. Besems, Joost van Os, P.Stoop, A. Heyboer.

Met een hele delegatie onder leiding van Jacques Geukers en wethouder Piet van Alphen
(weth.1970-1982) bezochten we in 1980 Eugene Dodeigne in Bondues in de buurt van
Rijssel in Noord-Frankrijk. Op het terras bij hem thuis zagen we in de verte in een
grootste ruimte tientallen beelden van Dodeigne staan; oerbeelden, alsof ze er al eeuwen
stonden. Een bijzondere dag, een eensgezinde dag, met daarna nog een bezoek aan
Antwerpen. Het beeld staat nog steeds op het plein voor het Stadhuis. Bij de opening
stond daar plotseling Lambert Tegenbosch, wat die daar te zoeken had is me nog steeds
een raadsel………………In 1982 kochten we nog een beeld van Dodeigne.
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Dodeine, beelden 1980

1982

Emo Verkerk, portret W.Janssen, 59x40, 1987

Nuovo Futurismo: Postal, computer, era textiel, 185x270,1985-
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J.Roeland, doos-geel horizontaal, 141.5x102, 1971

- Vierkant met messen, 103x103, 1979/1980

Wim Delvoye, Creme de la creme op Belgische kitchtapijtjes, 61x108, 1987

NEW YORK GRAFFITI

Waarschijnlijk is graffiti de laatste grote groepsbeweging van de twintigste eeuw
geweest. Ik herinner me als de dag van gisteren het moment dat ik de galerie van Yaki
Kornblit aan de Willemsparkweg via een trap naar een ondergrondse kelder afdaalde en
dat de spraylucht me als het ware bedwelmde. Riekje Swart had de bui al zien hangen
toen ze fluisterde dat er een geheel nieuwe beweging van stoute jongens te zien was. Ik
was danig onder de indruk van de enorme schilderdrift die van grote werken, die geen
van alle waren ingelijst aan de wanden waren genageld. Jan Bongaarts kreeg ik mede
enthousiast. Er was nog een reden waardoor ik werd aangetrokken. Voor de eerste keer
zagen we doeken die niet door witte mensen waren gemaakt maar door minderheden als
Porto Ricanen en Afro-Amerikanen. Hun vrijheidsstrijd, hun recht op kunstenaarschap,
misschien voortvloeiend uit de marsen van Maarten Luther King, het groeiend bewustzijn
naar onafhankelijkheid – zoals ook in Helmond het verlangen groeide zich los te wringen
uit de kettingen van het verleden – oefenden op mij een enorme aantrekkingskracht uit.
Ik heb in zeer veel nieuwsbrieven getuigenis afgelegd voor deze kunstenaars. Na mijn
adviseurschap ben ik ermee doorgegaan, heb zowat alle belangrijke museumdirecteuren
en burgemeester David Dinkins van New York (1990-1993) aangeschreven en ze gewezen
op het belang van deze kunstenaars.
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Begin jaren 1980 namen Boymans van Beuningen Museum, Groninger Museum en
Helmond Museum belangrijke werken van deze kunstenaars in hun verzameling op.
De belangrijkste verzamelaars in Nederland zoals Frits Becht, Wijnand Wildenberg, Martin
Visser en zijn broers, Joris Loudon, Martijn Sanders, Willem Speerstra, Vincent Vlasblom
en ondergetekende kochten vele werken.
Om slechts één wereldberoemde galerie uit het buitenland te noemen denk ik toch vooral aan
Galerie Thomas uit München die vooral voor zijn eigen verzameling kocht. Toen ik dit jaar (2020)
tijdens de opening van de Tefaf zijn stand bezocht en hem vroeg of hij nog een werk van
graffitikunstenaars wilde verkopen zei Thomas vriendelijk maar gedecideerd dat hij geen enkel
werk weg wilde doen.
Musea als Helmond, Boymans ( Wim Beeren) en Groninger Museum (Frans Haks) organiseerden
belangrijke tentoonstellingen. Ook in Parijs, Aken, Keulen, Mannheim, MOCA organiseerden ze
tentoonstellingen. Deze kunstenaars bombardeerden hun namen met tags op treinen. Iedereen
moest weten dat zij de wereld zouden gaan veroveren. De onderdrukking had lang genoeg
geduurd. We kochten werken aan van Crash (1961), Noc 167 (1961) , Phase 2, Seen (1961),
Rammellzee (1960-2010), Blade (1958), Futura (1955), Dondi White en Zephyr (1961). Schenkingen
waren van de Vendex Food Groep met dank aan Piet van Camp (Blade, Quik, Phase 2 (1958-2020)

Dondi White (1961 – 2okt. 1998) Een van de mooiste werken die Dondi White gecreëerd heeft.

D.W. Modern Prohets, spray paint, 130x167, Dondi White is de lieveling van de street art wereldwijd,
reproducties in het boek over ‘Dondi’, 2001 p.124 en New York Graffiti-Een controversiële beweging in de kunst
p.127
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Futura (1955)

Futura, Communication Ideas, spray paint, 138x242,1983

Er wordt nu gewerkt aan een catalogue raisonneé

Blade (1958)

Blade The Voyage, marker, spray paint, 175x186, 1992- Schenking Vendex Food Groep Edah 75j- P. v. Camp
(1939-2008)
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QUIK (1958)

Quik: Mountains, spray paint, 136x248, 1983

Zephyr (1961)

Zephyr, spray paint op aluminium, 186x247, 1984 – werd ook gebruikt als uitnodigingskaart tent. LeopoldHoesch-Museum in Düren.
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Achteraf vermoed ik dat zich gewroken heeft dat ik, in al die 10 jaar dat ik adviseur was,
zelden of nooit echt contact heb gehad met wethouder Aad Meijer, het zou beter geweest
zijn als we tenminste iedere drie maanden een keer bij elkaar gekomen waren om samen
met Jan Bongaarts het reilen en zeilen te bespreken..
Alleen naar het museum van Hans Hollein in Mönchengladbach. We zouden vanuit Helmond met
een kleine delegatie vertrekken. Waarom mij niet in Deurne ophalen – ligt op de route – is mij een
raadsel. In ieder geval was ik ietwat verlaat door een druk gezin, kleine kinderen en mijn echte
baan. Waarom mij niet bellen – de telefoon heeft al die jaren roodgloeiende gestaan ? Waarom zei
Jan niet tegen Aad dat hij zonder mij niet zou vertrekken? Ze waren al vertrokken waardoor ik
uiteindelijk alleen heb gereisd. Kleine vervelende voorvallen hollen uiteindelijk de relatie uit.

New York Graffiti in ’t Meyhuis van 10 februari-14 april 1985 (geopend door Wim Beeren,
directeur van het Boymans Museum ?), en het Leopold-Hoesch-Museum in Düren Duitsland
vanaf zondag 9 maart – 4 mei 1986

Er verscheen een Duitse en Nederlandstalige catalogus. Ik hield een inleiding.
In het kader van de uitwisseling van onze graffititentoonstelling kreeg Jan van Laarhoven
de mogelijkheid – op dezelfde tijdstippen - een schitterende tentoonstelling ‘Feesten van
Angst en Pijn’ in het kasteel te organiseren met werken van Duitse expressionisten uit de
collectie van het Leopold- Hoesch- Museum: Ludwig Kirchner, August Macke, Emil
Nolde, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rotluff, Otto Mueller, Franz Marc, Paula
Modersohn-Becker en vele andere kunstenaars.

Alexej von Jawlensky: meisje met rode strik
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Meyhuis 1985

Rammellzee (1960-2010)
Rammellzee mag in geen graffiti collectie ontbreken. Ik heb al veel over deze geniale
kunstenaar geschreven. Museum Helmond mag trots zijn op vier belangrijke werken.
Museum Helmond is het eerste museum in de wereld die Rammellzee een
solotentoonstelling heeft gegeven (za. 15 nov.1986-24 jan. 1987) met een catalogus en een
introductie en interview met Rammellzee van de kunstcriticus Arno Vriends. In deze
catalogus is voor het eerst het beroemde essay van Rammellzee opgenomen: ‘Ionic
Gothic Futurism – Assassin Knowledges of of the Remanipulated Square Point One to
720⁰. De tentoonstelling werd overgenomen door het Groninger Museum. (7 febr-22mrt.
1987) - normaal gesproken is dit ongebruikelijk voor een veel groter museum.
In Groningen waren tijdens de opening, opgeluisterd met rapconcerten, 2000 vooral
jonge bezoeker aanwezig. De toeloop was zo groot dat schilderijen van de muren gehaald
moesten worden omdat deze in de verdrukking kwamen. In drie weken tijd bezochten
10.000 bezoekers de tentoonstelling. Radio en t.v. besteedden er volop aandacht aan.
4 februari 1987 organiseerde ik voor studenten op het Mollerinstituut in Tilburg een performance
van Rammellzee.

De tentoonstelling in Helmond ging niet vanzelf – ‘Bold Head’
Kunstenaars zijn niet altijd de gemakkelijkste mensen, zeker Rammellzee niet. Ikzelf heb
al heel wat te verduren gekregen in al die jaren. Voor mij heeft altijd maar één ding
gegolden en dat is: ‘Kwaliteit van het werk’. Tijdens de voorbereiding van een
solotentoonstelling gaat lang niet altijd alles vanzelf. Ik weet eerlijk gezegd niet meer
precies waarom Rammellzee het zei tegen Jan Bongaarts: ‘Hi you bold head’- ‘Jij
kalekop’ . Jan was zo gepikeerd dat de tentoonstelling onmiddellijk werd ingetrokken.
Ik heb Jan vervolgens maanden moeten overtuigen de tentoonstelling toch voort te
zetten. Echter in het licht wat mij later is overkomen stelt deze opmerking totaal niets
voor. ‘Grapje Jan’.

Rammellzee catalogus met schilderij uit de collectie Helmond: Ransom Note Robed, m.m.- epoyy, 200x330cm,
1985
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Tijdens het dinertje in hotel West-End zag ik plots een man die zijn jasje
verschoof.
Na de opening in het oude Meyhuis bood de gemeente een dinertje aan bij West-End.
Rammellzee zat in vol ornaat in het midden van een grote tafel enkele kippen te
verorberen toen ik erg opschrok. Achter in de zaal zaten blijkbaar twee personen die
niets met ons gezelschap te maken hadden. Een van de twee personen deed
waarschijnlijk per ongeluk zijn colbertje lichtelijk opzij waardoor een holster met pistool
vrij kwam. Ik schrok met te pletter, durfde niets te zeggen. Daarna heb ik het Jan
Bongaarts verteld. In die tijd werd Jan van Laarhoven ernstig bedreigd omdat hij familie
was van John Deuss die de Russen op open zee van olie had beroofd. Na het dinertje
wandelden wij met het hele gezelschap richting Stadskantoor met achter ons aan de
twee bewakers met hun verborgen pistolen. Ze keken zorgvuldig rond. Wel hoorde ik
later dat Jan van Laarhoven, die daar zelf niets aan kon doen natuurlijk, dat hij iedere
dag een andere route vanuit Groesbeek moest nemen. Ik had er niet aan moeten denken
dat er iets gebeurd zou zijn. De boeien van de ‘Bands of Steel’ op verschillende
schilderijen van Rammellzee zouden niet hebben kunnen helpen.

Rammellzee, unt., spray, marker on board 4 delen, 80x406, 1983

Rammellzee:fresco Ikonoklast, Flight 154 from Hell, 114x183, 1984

Onlangs heeft het MOMA in New York een aantal ‘alphabet’ tekeningen van
Rammellzee verworven. Red Bull Arts New York heeft in 2018 naast een
solotentoonstelling over Rammellzee een catalogus gemaakt met 170 pagina’s en leggen
nu de laatste hand aan een nieuw boek dat eind van dit jaar zal verschijnen.
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Rammellzee november 1986 Meyhuis

Rammellzee, totaal kunstenaar, zoals hij door de straten van Groningen skatete: kunst als wapen om het
alfabet te zuiveren, Gregoriaanse muziek, metal muziek, rap, symfonische muziek en letter racers. Rechts coll.
Helmond ‘Rock Panzerism’, 1984

Decennia lang werden geen Afro-Amerikaanse en andere uit minderheidsgroepen kunstenaars in
galeries en musea opgenomen. Het is verheugend te zien dat er de laatste jaren een totale
ommekeer heeft plaatsgevonden. Ik heb naast bewondering ook veel hoon over me heen gekregen
bij de aankoop van graffitikunst en het organiseren van tentoonstellingen. Yaki Kornblit met zijn
galerie en tentoonstellingen in het Boymans en Groninger Museum is in de jaren 1980 van groot
belang geweest. Fotografen van het eerste uur Henri Chalfant en Charlie Ahearn hebben
wereldfaam verworven. Hugo Martinez, Craig Castleman, Foundation Cartier Parijs, Jeffrey Deitch,
organiseerde in 2011 als museumdirecteur van het MOCA in Los Angeles ‘Árt in the Streets’, maar
ook veilingmeester Arnaud Oliveux van ArtCurial in Parijs, Frank Krämer van Volklinger Huette,
Max Wolf van Red Bull Arts en vele hier niet genoemden, zijn van grote betekenis geweest.
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Ik denk met veel liefde terug aan Koor, Blade, Dondi White en andere kunstenaars. Dondi kreeg aids. Twee
weken voor zijn dood belde ik hem nog op om te vragen hoe het met hem ging. Hij antwoordde: ‘Het gaat goed
met me’, hij wilde mij er niet mee belasten, denk ik. In 1987 zocht ik Dondi op in New York. Het duurde een
hele tijd voordat we met de taxi werden meegenomen. In het licht van de mondiale roep om erkenning en
gelijkwaardigheid van mensen hebben we in Helmond belangrijk werk verricht.

Jan Bongaarts heeft heel wat verhalen van mij moeten aanhoren over mijn – hoe kan ik
dit het beste kort samenvatten – geestelijke ontmoeting met Etty Hillesum eind 1986 en
later. Zijn beleving van dingen is anders dan die van mij.
DE HORIZON VOORBIJ -10 JAAR STEDELIJKE KUNSTCOLLECTIE – HET EINDE

4 Januari 1988 heb ik het College van Helmond een brief geschreven waarin ik
verantwoording afleg over mijn 10-jarig beleid, over de voortdurende problemen die zich
voorgedaan hebben, dat we ondanks alles in Helmond trots kunnen zijn op wat tot stand
is gebracht en dat ik besloten heb een einde aan mijn adviseurschap te maken omdat ik
liever voor mezelf wilde beginnen. 10 Jaar was lang genoeg en het museum beschikte
over een uitstekende curator moderne kunst Frank Hoenjet. 24 Maart 1988 ontvang ik
een brief van burgemeester en wethouders een bedankbrief.
Vrijdag 4 maart 1988 om 17.u hield Frans Haks, toenmalig directeur van het Groninger
Museum een inleiding over 10 jaar collectioneren in Helmond. Aad Meijer, wethouder van
Cultuur, verrichtte de opening. Veel van de kunstwerken op deze pagina’s afgebeeld
waren er te zien.
Na afloop zijn we met de wethouder, Jan Bongaarts en ondergetekende iets gaan drinken
in café ‘De Kei’ tegenover de Zuid-Willemsvaart. Plotseling, zonder enige aanleiding, zei
de wethouder, met vuur in zijn ogen: ‘Weet je wat ze met jou moeten doen ‘Pijnenburg’ :
‘Een ketting om je nek doen met keien eraan en daar in het kanaal flikkeren’. Ik stond
perplex, was verbijsterd, zag zwart voor mijn ogen. Als Jan Bongaarts toen direct had
gezegd: ‘Aad dat kun je niet zeggen’ en het voor mij had opgenomen was het voor mij
nog enigszins dragelijk geweest, maar Jan zei niets. Jan keek weg! Veel later zei Jan:
‘Het was een grapje van de wethouder’. Als ik nu had gehoord waarom Meijer het zei, ik
weet het tot de dag van vandaag niet. Had ik ergernis opgeroepen, had ik dit, had ik dat,
ik heb het me duizend keer afgevraagd ? Ja het zal er zeker mee te maken hebben gehad
dat ik er eigen-zinnige opvattingen op nahield, dat ik geen grashalm ben die met iedere
wind meewaait. Maar waarom dat dan niet eerlijk gezegd in plaats van zo’n opmerking.
Maar ja, we hebben natuurlijk niet voor niets die liegbank. (zie p.2.) Of misschien toch dat
ik in het gunstigste geval in een brief had aangekondigd met het adviseurschap te
stoppen? DE HORIZON VOORBIJ bleek geen passend afscheid. Met dank aan 20 jaar
bestuursfuncties in het Meyhuis en 10 jaar adviseurschap collectie. Geloof het of niet het
heeft me enorm veel verdriet gedaan. Heeft Jan Bongaarts zich dat nooit eens
afgevraagd ?
En over het grapje van Jan, wil ik toch even herinneren aan de opmerking van
Rammellzee in 1985 die tegen hem zei toen iets niet werkte: ‘Bold Head’ – weet Jan nog
dat de tentoonstelling toen een hele tijd werd uitgesteld omdat hij zich beledigd voelde.
Er is nogal een verschil in opmerking zou ik zeggen. ‘Jan, je had het daar voor mij
moeten opnemen en niet mogen wegkijken’.
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Veel later in 2001 schreef Jan Bongaarts me in een brief:
‘Aad Meijer – zonder wiens noodzakelijke politieke ondersteuning de collectie een vroege
dood gestorven zou zijn!’ Ik zou Aad Meijer moeten kennen ? Nou, niet dus, en wij
hebben te weinig met elkaar contact gehad omdat alles via jou liep.
Later schreef je ook dat ik wist dat Aad zeer grof uit de hoek kon komen.
Zelf kreeg ik meer en meer het gevoel dat het spookte in de gemeente. Uiteindelijk is Jan
Bongaarts directeur geworden - ik had altijd al voorspeld had dat het daar naar toe zou
gaan - misschien liet Jan het nog niet toe in zijn bewustzijn. Mijn ambitie was het nooit
geweest. Op deze manier politiek bedrijven ligt me niet.
Vergeten ben ik het niet, maar heb nu eindelijk alles vergeven en kijk alles bij elkaar
toch tevreden terug. Het museum heeft vaste grond onder de voeten gekregen. De staf
van het museum en Frank Hoenjet doen het uitstekend. De tentoonstelling van Yinka
Shonibare CBE, die verwantschap toont met de achtergrond van graffitikunstenaars was
een hoogtepunt. De Lucas Gassel (1488-1568/69) toont het enorm gegroeide zelfbewustzijn
van de stad.(p.35) Aad Meijer en Jan Bongaarts hebben grote verdiensten gehad voor het
museum. Ik ben nu bijna 80j. Ik moet er een punt achter zetten. Mijn tijd was om, het
museum had eigen deskundigen die niet langer genegeerd konden worden.
Achteraf zou je kunnen zeggen: ‘Het heeft zo moeten zijn’. Etty Hillesum die op mijn pad
kwam, mijn afscheid als docent waar ik zo op verzot was. Een nieuw begin doordat ik zelf
tentoonstellingen in ons fijne huis ging organiseren met unieke catalogi,
uitnodigingskaarten en enveloppen van de kunstenaars Koor in 1990 en Quik in 1991
door topdesigner Swip Stolk.
Sorry Jan, maar in mijn eentje heb ik zelfs meer tot stand kunnen brengen dan in
Helmond zoals hieronder zal blijken. Ik heb vele tentoonstellingen met mooie catalogi
gerealiseerd. Willem Weismann met Joe La Placa (Londen) bij mij thuis, zit nu bij Grimm
galerie, Peter de Graaf ( Stedelijk museum Roermond), Eddy de Vos (MUHKA), René Korten en
Hans Ansems bijvoorbeeld. Een keuze volgt hier. Helaas kon ik niet meer dan drie
tentoonstellingen per jaar maken omdat Leonie een drukke baan als arts had, in 1993
een eigen praktijk begon, pubers thuis, moest ik mijn tijd eerlijk verdelen om ons beiden
te kunnen ontwikkelen.

Swip Stolk, designer van catalogi Koor, 1990
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en

Quik, 1991

Tentoonstelling Koor bij Henk & Leonie Pijnenburg privé 1990 Henk 50jaar

In 1992 leidde een samenwerkingsverband met het Groninger Museum, Max Rens en mij
tot het belangrijkste boek dat er in die tijd was verschenen: ‘New York Graffiti Art –
Coming from the Subway – A controversial movement in Art’ , 320 pagina’s full colour in
drie edities: Nederlands, Duits en Frans. Het was een kostbaar project waar ik mijn hele
hebben en houden ingestopt heb. Helaas geen Engelse editie. Voor de grote uitgever
Abrahams in New York was graffiti enkele bruggen te ver in die tijd. Graffiti van
minderheden en Afro-Amerikanen was slechts een sociaal probleem. Galeries haatten in
die tijd nog minderheden tentoon te stellen. Op dit moment zijn de rollen omgedraaid. Er
is geen galerie of museum meer in de U.S.A. die hen tentoonstellen. Streetart musea
worden heden in de hele wereld opgericht. Volgens de ‘Koninklijke Smeets, die ons
vertegenwoordigde was er in 1992 vraag naar 100.000 boeken op de boekenbeurs van
Frankfurt. In 1993 brak de crisis uit en speelden we quitte door de verkoop van 15.000
boeken.

Boek Coming from the Subway-Opening za. 3 okt 1992 Groninger M.-H. Pijnenburg, Fr. Haks, M. Rens, S. Stolk
Ik heb gedurende vele jaren na mijn adviseurschap tentoonstellingen privé en in musea tot stand kunnen
brengen. Ik ga ze niet allemaal vermelden, maar wil wel nog drie uitzonderingen maken.
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BLADE Tentoonstelling 2009
Voor Blade en Koor heb ik altijd een zwak gehad. Blade: ‘I’m the best and most versatile
artist’.
In 2009 maken we met de jonge designer TEUN VAN DE WITTENBOER een schitterend
boek met teksten, reproducties en vele brieven die Blade naar me heeft geschreven.

Blade boek cover en opengeslagen

We lenen privé veel werken uit aan musea o.a.: in Parijs Au Musée National des
Monuments Français 1991 en Fondation Cartier 2009, , MARTa Herford 2006, het MOCA
in Los Angeles 2011 en Brooklyn Museum New York 2012, Weltkulturerbe Völklinger
Hütte 2013, 2017, 2019. In de jaren 1990 ben ik Privé Domeinen gaan schrijven.
Ik herinner me nu een tekst van graffitikunstenaar Aaron Goodstone (SHARP) die me 18
mei 2011 – ofschoon ik nooit een werk van hem heb gekocht – het volgende bericht
kreeg toegestuurd maar dat me erg aangegrepen heeft…
”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, 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 dancefloor, 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. (H.P.: het is een gotspe te denken
dat alleen witte mensen kunstenaars kunnen zijn)
Toch nog eenmaal terug als adviseur.
In 1989 ben ik nog betrokken geweest bij een rondreizende tentoonstelling van Dr.
Johannes Stahl (10). In 1992 vroeg mijn vriend Piet van Camp, directeur van Vendex Food
Groep, of ik bereid was twee tentoonstellingen te organiseren in het kader van 75-jarig
EDAH in Helmond. Vanwege mijn perikelen met het museum zou Piet van Camp alles
regelen via zijn oude vriend Wim van Elk, burgemeester van Helmond in die tijd, die ook
de opening verrichtte.
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Vendex gaf opdracht aan ‘Swip Stolk’(1944-2019) een dubbelcatalogus van Blade/Quik te
ontwerpen en van iedere kunstenaar een werk te schenken aan het museum voor
hedendaagse kunst in Helmond. De andere kunstenaar zou Rob Scholte worden.
BLADE/QUIK tentoonstelling/ catalogus/ designer Swip Stolk – 1992
Deze tentoonstelling in het oude Meyhuis was een groot succes. Helmond Museum mocht
twee werken aan de collectie toevoegen. Van Blade ‘Voyage’ (zie p.21) en van Quik ‘Tears
of a Clown’. De catalogus won een prijs van het CPNB als een van de best ontworpen
boeken van 1992 – te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Quik: Tears of a clown, spray paint canvas, 205x445, 1992
Deze dubbelcatalogus won een prijs van het CPNB als een van de best verzorgde boeken van 1992 die in het
Stedelijk Museum werden tentoongesteld september 1993.

Schenking Piet van Camp (1939-2008): Phase 2 (1955-2019) ‘Twins’ Part 1, 164x228,1989 - Part 2, 147x226,
1989

ROB SCHOLTE
Voor de andere tentoonstelling koos ik ‘Rob Scholte’ omdat we daarvan nog geen enkel
werk in de collectie hadden en Rob een zeer omstreden begenadigde kunstenaar is die in
jaren 1980-1990 een enorme furore maakte. Rob Scholte is degene die de uniciteit van
een kunstwerk ter discussie stelt, dus heeft hij zich het recht toegeëigend te imiteren en
het eigendomsrecht naar zijn hand te zetten.
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Scholte Copyright – Apres le déluge: gaat over de voortdurende herhaling van oorlog in de geschiedenis:
1200m2 !!!

Een reden te meer om voor Rob Scholte te kiezen was dat hij ook betrokken was bij de
laatste belangrijke tentoonstelling in het Meyhuis: ‘Dutch Gravity – Hollandse
Zwaartekracht – Vervagende culturen’ een speels commentaar op de New Yorkse Graffiti
kunst. (1983 zie pr. Do. 121 en 143) Tien jaar later precies krijgt Rob Scholte een nieuwe
tentoonstelling in Helmond.
Rob Scholte woonde in die tijd in Brussel – Rue de la Source 84. Rob was in 1988 in Brussel
gaan wonen omdat hij wilde ontsnappen aan het opgeklopte kunstleven in Amsterdam waar het
beruchte boek ‘Gimmick’ in 1989 van Joost Zwagerman was verschenen. Wij, Leonie en ik en Rob
en zijn voormalige vrouw Micky Hoogendijk maakten een afspraak op 29 mei 1992 in Hostellerie
‘Ter Heide’ in Lembeke België.

Wegens het enorme drukke programma waar Rob Scholte mee te maken kreeg had hij
als eerste kunstenaar in Nederland een officiële agent aangesteld, de Duitser Reiner
Opoku, die al zijn zakelijke belangen regelde. Rob Scholte rolde in overvolle
programma’s: de Biënnale van Venetië, de Documenta van Kassel,
museumtentoonstellingen in Rotterdam, Prato, Bologna, Lyon, Hannover en Kopenhagen.
Echter de meest eervolle opdracht was de al in 1991 begonnen 1200 m2 wandschildering
‘Apres nous le déluge’ - – Na ons de zondvloed’ in Nagasaki – ter herinnering aan de op
9 augustus 1945 gevallen atoombom ‘Fat Man’ - waaraan Rob samen met een aantal
assistenten werkten in het 1 op 1 nagebouwde Koninklijk Paleis Huis Ten Bosch.
In 1993 kregen Rob en Micky een zwaar verlies te verwerken door de dood van hun
zoontje Pepijn.
Rob vliegt non-stop op en neer van Europa naar Japan – het land van de rijzende zon –
met als gevolg voortdurende jet-lags. Geen wonder dat hij bij dit alles vraagtekens zet,
die dan ook het thema vormen van zijn tentoonstelling in Helmond: ‘?’ s’

Uitnodigingskaart
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Rob schrijft onder andere het volgende: ‘Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die
overigens uitsluitend en alleen tot stand kon komen dankzij de onmisbare support van
Vendex Food Groep en geestesoog van liefhebber Henk Pijnenburg, verschijnt een nieuw
boek over Scholte’s

‘? ‘s’ .

(9)

Meyhuis, gedraaid

‘? ‘s’ – Question Marks, the daily records. Het is een verslag van het 1e jaar in Japan.
‘18 Question Marks’ schilderijen heeft Rob Scholte uiteindelijk geschilderd. Nummer 19 is
een portret van een met doornen gekroonde Prins Willem Alexander. Uiteindelijk werd dit
schilderij niet tentoongesteld omdat er gevreesd werd dat het tot de nodige problemen
zou kunnen leiden, ofschoon Rob bedoelde: ‘Ga er maar aanstaan zo’n baan te willen
ambiëren’. Het design van het boek zou Swip Stolk ontwerpen met in het boek een
uitputtende tekst in het Engels van de Japanner Kawachi. De bijbehorende foto’s voor het
boek zouden door Esther van Weelden worden genomen. Rob Scholte: ‘Samen met de
tentoonstelling en het boek moet het een pijnlijk precies verslag van een langdurig
misverstand worden. Het is een typisch voorbeeld van ‘onpopulaire pop-art’, schrijft Rob
me cryptisch.’ Voor ons Nederlanders waren de werken en zijn uitspraak inderdaad
abracadabra cryptisch – ze waren geïnspireerd op de reclameborden in Japan.
Helaas is het boek er niet gekomen. Rob was overbezet en kwam met meer en meer plaatjes, we
kwamen zo in tijdnood dat Swip Stolk de zenuwen kreeg, totdat Piet van Camp besloot geen boek
meer te maken omdat het zeker een jaar langer zou gaan duren.

Ontzettend jammer. De prijzen van de werken varieerden van 26.500 – 60.000 gulden.

Question Mark 10, acryl, 120x148, 1993 schenking Vendex Food Groep – Edah
75 jaar in Helmond.
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Ikzelf hield een inleiding van 10 pagina’s tijdens de opening over Rob Scholte en op 21
november heeft Rob om 16 uur een dia-lezing over zijn Japan-Project gehouden. (zie ook
Pr. Do. 144)

Niemand kon vermoeden dat op 24 november een bom onder zijn auto ontplofte, Rob
zijn beide benen verloor en uiteindelijk zijn geliefde. Tot op de dag van vandaag is dit
vreselijke ongeluk nooit opgelost.
Robs brief eindigt met: ‘Questions, questions, questions, wandering through the
minds of young concerned people today’. Toepasselijker kan de titel van de
tentoonstelling niet.
Uit welke bron Rob Scholte zijn tomeloze drive, strijdlust,
doorzettingsvermogen vandaan haalt – het roept ieders bewondering op.
Niets blijft Rob bespaard – zie de website ‘Rob Scholte Museum in Den Helder’:
www.robscholtemuseum.nl, Opgeven komt in zijn vocabulaire niet voor.
Zijn grote overzichtstentoonstelling in museum de Fundatie dit jaar is door het CoronaVirus een jaar uitgesteld.
Designer TEUN VAN DE WITTENBOER heeft nog twee boeken van de kunstenaar Aaron
van Erp, met heel veel liefde voor mij gemaakt. Mijn kindertekeningenboek ‘LevenBeleven- Ontdekken’ is van het in 2009 jonge designbureau van Erik en Elske
Sjouerman. (Pr. Do. 62,63,85,86 de kindertekeningen zijn vanaf 27 febr. 2017 geschonken aan het CoBrA
museum.) (11)

Hardcoverboek Aaron v.Erp Directeur Wim v. Krimpen, Aaron, H.P.Den Haag Museum Curator Doede Hardeman
ontwerp Teun vd Wittenboer

2007 MARTa Herford J. Hoet 2006 met Jan Hoet (1936-2014), Leonie, Sem, Aaron en H.P.
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Museum Helmond heeft zichzelf overtroffen met de tentoonstelling van de Helmondse
schilder Lucas Gassel (1488-1568/69). Jan Bongaarts en ik hebben het vroeger al over
gehad maar dat lag gezien de toenmalige mogelijkheden te ver van ons af. Samen met
het schilderij van René Daniëls ‘Ondergronds – nog met elkaar – verbonden’(p.5), maken
deze des te duidelijker hoe verleden en heden in verbondenheid tot begrip en respect
voor het verleden tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Gedurfd beleid door de
voelsprieten van de samenleving aan te voelen blijven essentieel voor de verdere
uitbouw van de collectie.
Ik wil eindigen met een werk uit de collectie van het Helmond Museum van Reinier
Lucassen dat als titel heeft: Romance of Compositie. Zegt u het maar……

Romance of Compositie, acryl op canvas, 100x110, 1978, gemeentecollectie Helmond aangekocht 1979
Lucas Gassel en zijn blik op de toekomst van Helmond
1.
2.

Brief aan de Gemeente Helmond (pdf), p.1 (op aanvraag in te zien)
Privé Domein 121: ’ De verleidingen van René Daniëls in Museum Helmond en het oordeel van Parijs’
www.artpijnenburg.nl, p.3
3. Robert M. Persig, ZEN en de kunst van het motorrijden – een onderzoek naar waarden,
Ooievaarpockets, 1995, (p.4)
4. Frans Haks: Een Calculerende Terriër – Logboek van het Groninger Museum 1986-1995), p.13
5. Frans Haks: Een Pissende Poes, Groninger Museum en Frans Haks, 1997, p.13
6. Jhim Lamoree, Robert Combas, afbeelding in Haagse Post, 9 november 1985, p.15
7. Robert Combas, Cahiers de lÁbbaye Sainte Croix 50, LÍmpremerie Sitol-Huibert, 1985, p.15
8. Bernard Marcadé, Combas, De La Stamperia Artistica Nazionale Turin, 360p, afbeelding p.123
9. Brief Rob Scholte 7 september1993 aan Henk Pijnenburg onder de kop ?’S
10. Dr. Johannes Stahl (Hrsg.): ) Dumont-Taschenbücher 1989 ‘An der Wand -Graffiti zwischen Anarchie
und Galerie’, rondreizende tentoonstelling in 1989: Nassauische Kunstverein Wiesbaden, Heidelberger
Kunstverein en Gemeentemuseum Helmond. Johannes Stahl is de eerste kunsthistoricus die
promoveerde op: ‘Graffiti zwischen Alltag und Ästhetik’ in 1988 (Scaneg-München-1990)
11. www.heyheydehaas.com (Erik, Elske Sjouerman en Eric de Haas) die toevallig later de nieuwe huisstijl
van Museum Helmond hebben ontworpen.) (p.34)
Tentoonstellingen: Museum Helmond Boscotondohal: Lucas Gassel-Meester van het landschap
t/m 30 augustus. Cacaofabriek Helmond: Lucas Gassel Revisited t/m 9 augustus.
Museum Helmond Kasteel: Christie van der Haak–Maria van Brabant t/m 25 oktober 2020
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