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Privé Domein 167 Bespiegelingen bij een collectie in een tijdsgewricht
Noordbrabants Museum schiet de hoogte in na een belangrijke schenking.
De ontdekking van het heden is ook een ontdekking van het verleden.

Noordbrabants Museum met beeld van Henk Visch - Statenzaal -

Binnentuin van het museum

Ongeveer een jaar geleden belde een zekere Jos Koster mij op. Of hij eens naar mijn
collectie mocht komen kijken. Eigenlijk wilden er nog twee verzamelaars meer komen,
maar die waren hier al eens geweest en voor Leonie was het teveel drukte.
Toen hij zijn naam noemde wist ik direct wie het was. In de jaren ’80 had Piet van Camp,
toen directeur van Vendex Food Groep er mij op gewezen eens bij Jos op bezoek te gaan
omdat die immers ook verzamelaar zou zijn. Ik reed naar den Bosch waar zijn
koffiebranderij aan het Wilhelminakanaal lag. In zijn kantoor heb ik toen geen kunstwerk
gezien en er jammer genoeg ook niet naar gevraagd. Ik wilde hem enthousiast maken
voor de Nieuwe Wilden, waaronder de graffitikunstenaars die toen hun opmars maakten.
Volgens mij was Jos in die tijd vooral bezig met Zero kunstenaars. Het was misschien te
revolutionair voor hem. 40 jaar niets meer van hem gehoord, tot het belletje in 2021.
Het is altijd leuk als verzamelaars en museummensen belangstelling tonen. Leonie en ik
hebben kunstwerken uitgeleend aan zeer veel internationale musea.
Pas onlangs hoorde ik van Jos dat zijn ouders bevriend waren met de verzamelaar Tinus
van Bakel uit Waalre (1912-1994), kunstenaar, verzamelaar en handelaar van werken
van onder andere Constant Permeke en Kees van Dongen. Tinus van Bakel wist Henri
van Abbe (1885-1964) te enthousiasmeren en stond zodoende aan de wieg van het Van
Abbemuseum dat in 1936 werd geopend. Jos kreeg zijn belangstelling dus niet van
vreemden. Een van de eerste schilderijen die Jos kocht was van Piet van Wijngaerdt
(1873-1964), een van de grondleggers van de Bergense School (1915-1925). Een van
zijn vroegste werken die hij aankocht was dan ook een schilderij van Piet van
Wijngaerdt: De RODE PRAAM uit 1915.

De Rode Praam, 63,1x50,8 cm, 1915

De opening van zijn tentoonstelling zou plaatsvinden op vrijdag 17 december maar werd
verschoven naar zaterdagmiddag 18 december. De volgende dag brak de eerste
volkomen lockdown uit.
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Wat me direct opviel na de openingswoorden door de directeur Charles de Mooij en Hans
November, hoofd collectie, en bezichtiging van de tentoonstelling dat het vooral kleine
werken zijn die Jos verzamelt. Huiskamerformaten. Intieme schilderijen kun je altijd
dicht bij je hebben en zijn gemakkelijk verplaatsbaar. Kleine werken vragen om kleine
intieme ruimtes, maar dat is moeilijk te organiseren bij zo’n grote tentoonstelling.
Als verzamelaar heb je je kunstwerken het liefst allemaal dichtbij je. Het liefst zou je
ermee naar bed willen gaan. Kunstwerken strelen je, geven je gevoelsleven warmte, zijn
pleisters op de vele wonden zou Etty Hillesum gezegd kunnen hebben. Ieder mens loopt
krassen en verwondingen op. Kunstwerken zijn als babyzalf op je huid. Schoonheid, maar
ook pijnigende schoonheid verzacht, schud je wakker, stelt je voor vragen over jezelf, je
medemens en de wereld. Je kunt er geen wereld mee redden maar wel een bijdrage
leveren de wereld meer begrijpelijk, mooier en beter te maken.
Jos Koster heeft kennelijk het idee gekregen om een caleidoscopisch overzicht vanaf
impressionisme tot en met heden te gaan verzamelen. Alle grote stromingen van eind
negentiende eeuw en twintigste eeuw met hun ismes komen aan de orde. Een
huzarenstuk gezien de prijsontwikkelingen die al veel eerder hebben plaatsgevonden.
Koster beschikt over 600 kunstwerken van zilver tot sculpturen, schilderijen uit alle
tijdperken. Alsof hij de hele wereld wil samenbrengen die versplinterd is en wanhopig op
zoek naar verbinding en een nieuwe heelheid.
René Daniëls: Hoe een klein werk plots heel actueel is.
Tijdens de rondwandeling door de 100 tentoongestelde werken ontdek ik een oude liefde.
Onderstaand schilderij van René Daniëls uit 1980 is ooit van mij geweest. Ik heb het aan
een goede vriend van me verkocht nadat hij er bijna om gesmeekt had. Het huwelijk van
mijn vriend hield geen stand en omdat zijn vrouw het een lelijk en dreigend schilderij
vond bleef het werk in zijn bezit. Echter door de zeer dure scheiding heeft hij het werk
via de veiling moeten verkopen, waardoor zijn pijn verzacht werd. Het is een typisch
René Daniëls schilderij wegens de vlekkerige manier van schilderen. Noch door de titel
noch door de voorstelling is dit schilderij verklaarbaar. Mij trok het schilderij aan door
zijn ondoordringbaarheid en de duistere sfeer die eruit sprak. Het schilderij wordt
gedomineerd door een grote blauw-zwarte hoed met boven zich een blauwgroene maan
in een bijna zwarte verschuivende wolkvlek die naar beneden dreigt te schuiven. En zie
die grote gele vlek waar onderuit een staart sliert. Het schilderij zou je kunnen zien als
een voorspelling van de uiterst gevaarlijke tijd waarin de wereld nu is beland.
René Daniëls heeft veel bewondering voor surrealistische kunstenaar Magritte omdat
deze kunstenaar ook met meervoudige betekenissen tussen taal en beeld speelt.

René Daniëls, z.t. olieverf op doek, 67,5x67, 1980 René Magritte, the Return of the Flame, 1943 (niet in Tent)
Magritte, Het primitieve feit, olieverf op paneel met kiezelsteen, 36x34, 1936
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‘The Return of the flame’ uit 1943 in oorlogstijd van René Magritte en het werk van René
Daniëls hieronder afgebeeld zijn nu zeer actueel. Niet alleen Oekraïne maar heel Europa
loopt gevaar door Poetin, die zijn verstand totaal verloren heeft.
Laten we vooral in ons land niet Thierry Baudet vergeten. Thierry heeft zo’n bewondering
voor deze

geweldenaar.

Onder de schone schijn van een deftige hoed opzetten, die in het verleden vaak werd
opgezet bij begrafenissen, kan gevaarlijke macht schuilen. René speelt met
betekenissen. Ik heb veel over René geschreven (zie o.a. Privé Domein 121 De verleidingen van
René Daniëls in Museum Helmond en het oordeel van Paris). (1)
De geschonken collectie is zo breed dat je gemakkelijk verbanden en contrasten kunt aanleggen.
Met Daniëls kunnen er verbanden worden gelegd met veel andere schilders, musici, dichters,
filosofen en beeldhouwers.

De ‘Memoires van een vergeetal’ van René Daniëls is een schilderij uit een serie dat
volgens vriend Peter Alewijns ontstaan is tijdens het zien en beleven van een
onopvallende muur in de Gestelsestraat in Eindhoven waar ze beiden opgroeiden. Een
tegendraads gekoppelde muur in die straat werd het bekende vrijgezellenstrikje of
vlinderdas en heeft geleid tot diverse soortgelijke schilderijen met allemaal dubbelzinnige
interpretaties. Wat voor de meeste mensen misschien slechts een lelijke muur is waar je
met een bal tegenaan kunt schoppen, creëert René wonderlijke schilderijen: ‘Schilderij
over het vermiste zondvloed-schilderij van Bosch, 1985, , Painting on Unknown
Languages, 1985, Painting on the Bullfight 1985, Palladium, 1986, Het Huis, 1986, Lola
de Balance, 1986- en nog veel meer. Daniëls kunst is een dun half doorzichtig vlies
tussen idee en werkelijkheid die zich vertaalt in meerduidige betekenissen.

Muur Gestelsestraat

René Daniëls, De memoires van een vergeetal, 100x170, 1985

idem 105x170, 1986

‘Memoires van een vergeetal’ zou ook kunnen verwijzen naar kunstenaars die we
allemaal vergeten zijn, van alle beelden die we in het voorbijgaan zien en weer
wegflippen uit ons geheugen maar ook de daden die we verrichten en snel onder het
tapijt schuiven. Er zijn telkens opnieuw weer mensen die niet meer weten hoe kostbaar
de vrede is en geen respect tonen voor het leven.
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Pijke Koch (1901-1991). Een enorme grote verrassing voor mij ‘De Schietschijf’ van
Pijke Koch, een verrukking om te zien, schitterend geschilderd, maar ook met een
meerduidige ondertoon.

Pijke Koch, Schietschijf, olieverf op doek, 100x100,1960
(Centraal Museum Utrecht) niet in deze tentoonstelling.

De koorddanser 111, 111,5x130, 1977-1984

In mijn jeugdjaren was het bijna een kwaad als je naar Kochs schilderijen keek omdat hij
sympathiën zou hebben gehad met de NSB en publiceerde in het tijdschrift van de
Kultuurkammer, waarvan hij lid was. Echter na een bezoek aan Berlijn in 1941 verwierp
Pijke het gedachtegoed. Iedereen kan zich op gevaarlijk pad begeven, het leven is een
kwestie van balanceren. De tijdgeest kan ieder mens voor verkeerde keuzen stellen. De
schietschijf is prachtig verfijnd geschilderd in de geest van Piero della Francesca. Een
mythische vrouw, dromerig, wordt vervoerd door een paar onschuldige kinderlijke visjes,
ze begeeft zich in een cirkel, alles lijkt volmaakt, haar rode kleed geeft misschien haar
vurig verborgen gemoed weer. Zij, de vrouw, zoveel bezongen en vereerd, maar net
zoveel en nog veel meer als schietschijf is gebruikt in letterlijke als figuurlijke zin. We
zien zeven kogelgaten waarvan er een in haar kruis.
Ik ben onder de indruk van het boek van Denis Mukwege: ‘De kracht van vrouwen’ (2).
Een bewonderingswaardig boek dat de levenskracht van vrouwen toont, maar ook de enorme
verschrikkingen die mannen vrouwen aandoen. Je houdt het niet droog. Denis Mukwege die samen
met jezidi-activist Nadia Murad de Nobelprijs voor de Vrede 2018 heeft gewonnen is een moderne
heilige.
Ik lees in zijn boek de volgende passage op pagina 83: “De verkrachters staken hun wapen in de
vagina van een slachtoffer en haalden dan de trekker over”.
De koorddanser van Koch duidt dat het hele leven is balanceren is, maar dat we vaak we van het
koord af duikelen.

In de jaren ’60 en ‘70, beschreven dogmatische kunsthistorici schilderijen alleen maar
sec over wat er te zien was, los van het leven van de kunstenaar, de wereld en de
emotionele interpretatie van de toeschouwer. Dat is ondenkbaar in deze tijd waarin we
voor grote omwentelingen staan.
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De wereld van Ferdinand Léger en Paul Klee’s Venus vallen in fragmenten
uiteen. De oneindige lijn van Constant geeft hoop.

Ferdinand Léger , De clown, 33x24, 1918, Paul Klee, Fragmenten van Venus, aquarel, tempera en gips op
doek, 30,8x23,2, 1938 Constant, lijn zonder einde, staaldraad, perspex en aluminium ø41 cm 1959

Tussen 1918-1938-1959 zit telkens een verschil van twintig jaar. Een wereld van ellende
gedurende de Eerste Wereldoorlog, de nationaalsocialisten en de Tweede Wereldoorlog en die van
het optimisme gedurende de jaren ’60.
Het kubisme liet al vanaf 1906 zien dat de wereld steeds meer gefragmenteerd uiteen viel. Het
werk van Ferdinand Léger uit 1918, Robert Delaunay uit 1912 en André Masson uit 1923 in deze
collectie zijn hier voorbeelden van. Het werk van Paul Klee vind ik dramatischer.

Paul is een ware tovenaar in het speels creëren van muzikale en poëtische schilderijtjes.
Een aantal van zijn werken zijn echter vervuld van een donkere ondertoon.
Klee is van Joodse afkomst en zijn kunstwerken worden door de nationaalsocialisten als
‘entartete kunst’ beschouwd. Hij vlucht hij naar Bern, maar krijgt pas na zijn dood
burgerrechten voor het kanton Bern.
P
‘Fragmenten van Venus’ is twee jaar voor zijn dood gemaakt. Behalve de oorlogsdreiging
lijdt Klee aan de vreselijke ziekte sclerodermie, een verharding van het bindweefsel dat
alle vitale lichaamsdelen aantast, waaraan hij in 1940 overlijdt. Geen wonder dat zijn
muze Venus uiteenvalt.
Constant Nieuwenhuis’ lijn zonder einde uit 1959 is het resultaat van aanstormend
optimisme van de jaren ’60. Hij wordt meestal kortweg Constant genoemd. Hij begon als
CoBrA lid en ontwikkelt een geheel eigen stijl. Zijn New Babylon City, waarvan Museum
den Haag een geweldige collectie heeft, toont in alles zijn grote droom, de totale vrijheid
van de mens, die zich kan uitleven in creativiteit zonder oorlog en geweld. Ja, het leven
als in één lijn getrokken, de mens in zijn heelheid die zich in rondingen om zijn eigen as
steeds opnieuw uitvindt.
In onze tijd zijn de rollen weer opgedraaid. De wereld en de mens zijn in verwarring.
Virussen, klimaatverschuivingen en oorlogen bedreigen ons. Oekraïne wordt door Poetin
aangevallen en het zou zomaar kunnen dat de wereldvrede in gevaar komt.
Ook de mens als individu is in verwarring.
‘Fragmenten van Venus’ van Paul Klee is in onze huidige tijd op een andere manier
actueel. Kijk naar de genderidentiteit van de mens die geheel uiteenvalt in LHBTIQA’s.
De traditionele rol man-vrouw verhouding is compleet aan het verschuiven. Dachten we
vroeger dat we heel waren in ons man- of vrouw zijn, vragen we ons nu allemaal af wie
we eigenlijk zijn. We kunnen ons zelfs noch man noch vrouw voelen. Op je identiteitskaart wordt dit met een X aangeduid en word je aangesproken met ‘HUN’. Het zou
kunnen dat uiteindelijk door de mens als Venus ‘het fragment’ de nieuwe eenheid wordt.
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Gevoeligheid die het hart week maakt.

Jan
Mankes, wit konijn, 17x13, 1910 - Édouard Vuillard, mevr. Roussel bij ladenkast, 30,5x23,2, 1892 - Giorgio
Morandi, natura morte, 30,6x39,9, 1931

Jan Mankes (1889-1920)-Ëdouard Vuillard (1868-1940)-Giorgio Morandi (1890-1964)
Drie kunstenaars waarvan Vuillard uit Parijs komt, Jan Mankes uit Nederland en Morandi
uit Italië. Of ze elkaar gekend hebben weet ik niet. Misschien dat ze ooit van elkaar
hebben gehoord. Het meest waarschijnlijke is dat Morandi en Vuillard in ieder geval via
internationale publicaties van elkaar gehoord hebben. De drie schilderijtjes hierboven zijn
in een intense liefde met elkaar verbonden: introvert-gevoelig, kwetsbaar, poëtisch, in
stilte aanwezig, tonen een afkeer van het geweld en het vele ruis in de wereld. Je kunt
deze kunstenaars schildervrienden noemen zonder dat ze elkaar ooit echt gekend
hebben. Vrienden door de wijze van intimiteit die ze uitdrukken. Verleden, heden en
toekomst zijn hier in de zuiverste vorm aaneengesmeed. Deze drie werken staan in schril
contrast met het geweld dat nu in de wereld uitbreekt.
De Poorten en de Hemelsblauwe Horizonten van JCJ Vanderheyden tegenover
‘De Geest’ van Borremans.
Bij Lambert Tegenbosch in Wintelre zag ik in de jaren ’60 voor het eerst een schilderij
van JCJ Vanderheyden. Een vierluik dat boven een kist hing. Het schilderij was
geschilderd in zwart-wit met allerlei primitieve tekens. Ik vond het een indrukwekkend
schilderij. Lambert is helaas overleden en daarom neem ik contact op met Marian
Koekkoek die me vertelt dat ze erg tevreden is dat het werk zich nu in de collectie van
het Noordbrants Museum bevindt. Het werk draagt de titel Chapelet. (3) Een chapelet is
een rozenkrans, rozenhoedje of gebedssnoer. Ik vermoed dat chapelet is afgeleid van het
Franse woord chapelle dat kapel betekent.
In andere werken van JCJ noemt hij het ook wel een Jacobsladder, de ladder die tot de
hemel reikt waarop Gods engelen, en voor mij ook mensen, heen en weer van hemel
naar aarde treden. In deze tijd hebben we de stilte van een chapelle meer dan nodig.

Chapelet, 4 delen, 140x280, 1962, nu in het bezit van het Noordbrabants Museum.
1996 (toen in het atelier van de kunstenaar).
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Horizon in Blue Space,

Februari 2014 was ik op de opening van de kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek in
Rotterdam en zag daar in de stand van Erik Bos’ (1955-2016) galerie Nouvelles Images het
schilderij ‘Horizon in Blue Space’ van JCJ Vanderheyden. Het schitterde van schoonheid
en spanning door de hele ruimte. Horizon in Blue Space zit tot in zijn uiterste gevangen
in een shaped canvas; de spanning tussen geklemd zitten en eruit willen springen voel je
tot in je botten. Ik kreeg er een opdonder van, was flabbergasted en kocht het direct
zonder na te denken. Even later kwam mijn vriend Cees Hendrikse die het ook direct
wilde kopen. Helaas voor Kees. Het schilderij Horizon in Blue Space is een verbindend
schilderij. Een soort zon die alle schilderijen in haar buurt (ik noem haar een muze)
bijeenbrengt in een liefdevolle omhelzing. Erik Bos (1955-2016) galeriehouder van
Nouvelles Images schrijft in zijn afscheidsboek ‘Los Kijken’ brieven aan kunstenaars over
Horizon in Blue Space onder andere: “ Horizon in Blue uit 1996 overstraalde de bijna in
duisternis ondergedompelde ruimte.” ‘…En ja, er ontstond een stilte rondom de
contouren van dat abstracte schilderij vanwege de dwingende aanwezigheid van de
zwarte omtrek van een vliegtuigraam, de subtiele ronding van een geschilderde witte
wolkenmassa, maar vooral door de intensiteit van het blauw van de hemel” (4) Erik haalt
er zelfs nog Rilke bij.
Tussen ‘Chapelet’ uit 1962 en dat van ‘Horizon in Blue’ uit 1996 zit meer dan 30 jaar.
JCJ Vanderheyden woonde zowat in de kathedraal van Den Bosch. Zijn werk is in mijn
ogen religieus. Hemelse blauwen en poorten, horizonten in allerlei vormen, vierkanten en
checkerboards komen we in alle formaten tegen.

Rode Poort, 30x30, 1967

Horizon in Blue Space, tempera en acryl op doek, 145x`47,7x4cm, 1996

De Rode Poort verscheen tijdens de opening op een beeldscherm alsof het een zeer groot
werk was, in werkelijkheid een klein maar zeer overtuigend schilderij. De poort is altijd
een toegang tot iets anders. Een simpel gegeven, maar overdonderend in zijn uitwerking.
Pure poort en leegte, het wit dat terugtreedt. De poort sluit af en maar geeft ook de kans
in een andere nieuwe wereld te komen. JCJ gelooft in de goede afloop. Die hoop
hebben we nu heel hard nodig. Zijn werken zien er helder uit. Ze hebben sinds 1962
in plaats van olie, eigeel of kunsthars als bindmiddel. Het beeld moet voor hem niet
glanzend, maar mat en desondanks helder en stralend zijn. (5)
Ik vind het wel triest dat het werk van zo’n groot kunstenaar verkwanseld wordt op
beurzen. Er hangt tussen allerlei grut een enkel schilderijtje van de kunstenaar alsof de
galeriehouders geen besef hebben van de grootsheid van deze kunstenaar. Zijn wek
verdient in een samenhang getoond te worden. De manier waarop Willem Baars Reinier
Lucassen op beurzen toont is de enig goede. Het werk van JCJ Vanderheyden is
universeel. In een andere zaal zijn schilderijen van ‘Het eeuwige landschap’ te zien. Artic
Ocean uit 1990 van JCJ overheerst de hele ruimte.
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Het werk van Michël Borremans (1963) is totaal anders. Hij schildert sombere, meestal
kleine, in zichzelf gekeerde mensen die je zelden aankijken. De Geest 11 is ook zo’n klein
werk, schetsmatig, dun geschilderd in bruinige tinten. Uit het hoofd van de op de rug
geziene persoon lijken bezeten gedachten op te wellen, een of andere Geest heeft de
persoon gevangen. Het werk van JCJ VANDERHEYDEN is een zoektocht naar
eeuwigheidswaarde en dat van Borremans is een uiting van onze verwarde tijd, de mens
in totale verwarring over zichzelf. Spannender kan eigenlijk niet.

Borremans, De Geest 11, 60x70, 2008

JCJ VANDERHEYDEN, SKY BOW, 35x63, 1989

Lucio Fontana’s Concetto Spaziale uit 1965 is slechts twee jaar voor De Rode Poort
uit 1967 geschilderd. De geest van Fontana zoekt naar waarheden achter de
werkelijkheid, naar een nieuwe visie. Zijn Buchi en Tagli breken de oude
driedimensionale werkelijkheid open op zoek naar nieuwe dimensies. Zijn doeken zijn
monochroom van kleur. Hij is een veelzijdig kunstenaar: schreef theorieën in zijn
manifest ‘Manifesto blanco’ uit 1946 en je zou zijn optreden bij zijn Buchi en Tagli als een
performance kunnen beschouwen. Fontana is een veelzijdig kunstenaar die die zich bezig
heeft gehouden met installaties, sierraden, sculpturen en keramiek sculpturen met
Christus en madonna’s (welke ik zeer kwetsbaar en indrukwekkend vind). Fontana wil
kleur, klank, ruimte en beweging bijeenbrengen. De Nederlandse Nul-beweging en de
Duitse Zero groep zijn door hem geïnspireerd. Zijn Concetto spaziale, hieronder
afgebeeld, is een absoluut topwerk.

Buchi van Lucio Fontana
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Concetto spaziale (ruimtelijk concept), ø 120cm, 1965

Geheel tegengesteld aan het werk van Fontana’s Concetto spaziale is het werk van Anish
Kapoor (1954). Zijn blauwen en zwarten zijn zo intens dat je, als je in museum De Pont
voor de zwarte cirkel in de vloer ‘Afdaling in het ongewisse’ staat, bijna terugdeinst
omdat je het gevoel krijgt de oneindige diepte ingezogen te worden.
Het Noordbrabants Museum heeft een ondoordringbare diep blauwe cirkel dat geen titel
heeft in een speciale zwarte vierkante ruimte gehangen waardoor het werk nog
beklemmender wordt.
Het kleine werkje van Morandi waarover ik in deze brief spreek hangt aan de buitenkant
van deze cabine. Het intieme kleine tegenover de zuigkracht van het heelal.
De schenking van Jos Koster is een groots gebaar en geeft het museum vele
nieuwe mogelijkheden. En misschien heeft de schenker nog de moed zijn
verzameling uit te breiden met inclusieve kunst. Het zou een uitdaging voor Jos
kunnen zijn.
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Moesman, Open deuren, 1929

R. Delaunay, de drie gratiën, 1912

J.
Giorgio de Chirico, Paard, 1940-‘44

De deuren kraken uit hun voegen, alle rotzooi achter de gesloten deuren komt als een lawine naar buiten.
De drie gratiën van schoonheid en glans, vreugde en opbloeiend geluk zijn uiteengevallen en zoeken naar een
nieuwe eenheid.
Het paard, de mens schrikt van zijn eigen zelfbeeld en slaat op hol

Pol Bury, Interpunctie 1, 1962 O. Eliasson, Parabolisch licht (met Leonie), 2012 J. Schoonhoven, R-63-1, 1963
Interpunctie of het zoeken naar de juiste plek voor ieder individu - Parabolisch licht maakt ieder gezichtspunt
betrekkelijk én verrassend - Zero of het zoeken naar een nieuwe eenheid, harmonie tussen mens en natuur

Dadamaino, Volume, 1958 - De afbraak van al het oude, de leegte waaruit een nieuwe wereld ontstaat
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