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Privé Domein 168 Caravaggio - Artemisia Gentileschi - Frida Kahlo - Phase 2 - Rob 

Scholte en de opera Anna Bolena van Gaetana Donizetti 

Pijnlijke gebeurtenissen leveren vaak mooie kunst op. 

Na het bezoek aan het Groninger Museum rijden we op 11 februari naar Assen om in het Drents 

Museum Viva la Frida (Kahlo) te bewonderen. 12 november naar de Fundatie in Zwolle om Rob 

Scholte en 13 februari naar Enschede voor Gentileschi 

De tentoonstellingen van Frida Kahlo en Gentileschi zijn reeds afgelopen als ik u deze brief stuur. 

Ik probeer ze door elkaar te beschrijven. 

Wat hebben deze kunstenaars met elkaar gemeen en wat zijn hun verschillen. 

Gentileschi is moeilijk voor te stellen zonder Caravaggio die twintig jaar eerder is geboren. 

Caravaggio (1571-1610) Michelangelo Merisi da Caravaggio 

Toch begin ik met Caravaggio omdat deze Italiaanse kunstenaar uit de buurt van het plaatsje 

Caravaggio in de Italiaanse provincie Bergamo van de regio Lombardije in het noorden komt.          

De kunstenaar Caravaggio is bekender dan het plaatsje zelf. 

Caravaggio blijkt geen gemakkelijk mens te zijn geweest, een heethoofd die het gemakkelijk aan 

de stok kreeg met mensen .Misschien omdat hij al op elfjarige leeftijd wees werd. In 1593 

vertrekt hij naar Rome om als assistent van kunstschilder Giuseppe Cesari vrij snel beroemd te 

worden.in 1606 vlucht hij uit Rome nadat hij iemand, ter verdediging van een vrouw- zou nu een 

heldendaad zijn, in een zwaardgevecht heeft gedood. Hij komt even in Napels terecht om 

vervolgens naar Malta te vluchten waar hij hospitaalridder bij de Maltezer orde wordt. Ook daar 

krijgt hij zo’n ruzie dat hij in de gevangenis komt en uiteindelijk wonderbaarlijk langs een steile 

rotswand weet te ontsnappen en naar Sicilië vlucht. 

 

In het boekje van Andrea Camilleri ‘Zwarte zon’ vertelt de schrijver dat Caravaggio het 

dramatische clair-obscur - het licht-donker contrast ofwel het chiaroscuro genoemd heeft 

uitgevonden na een bezoek aan een zekere Celestina die hem een smeersel had gegeven om in 

zijn ogen te wrijven omdat hij het zonlicht moeilijk kon verdragen. Caravaggio deed een druppel 

in beide ogen en zag tot zijn ontsteltenis de zon zo zwart worden alsof het een zonsverduistering 

betrof. Hieronder zien we dat ook Gentileschi het clair-obscur toepast evenals veel van haar 

tijdgenoten. 

Een ander belangrijk kenmerk van zijn werk is dat hij een van de eerste kunstenaars was die niet 

idealiseerde maar de ware  werkelijkheid schilderde. Hij schildert echte stillevens, rimpels in 

voorhoofden, macabre details als vloeiend bloed, armoedzaaiers en bedelaars met versleten 

kleding.                                                                                                                                   
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Caravaggio, Judith onthooft Holofernes, olieverf op doek, 145x195, 1599-1600, Rome Galleria Nazionale                          

d’Antica di Palazzo Barberinirte 

Artemisia Gentileschi (1593-1656) heeft Caravaggio in Rome ontmoet dankzij haar 

vader die nauwe contacten met hem had. Haar vader Orazio Gentileschi (1563-1639) 

was zelf een bekende schilder. De tentoonstelling Artemisia – Vrouw & Macht laat 

duidelijk zien dat ze beïnvloed is door Caravaggio.  

               
Artemisia Gentileschi, Judith onthoofd Holofernes, olieverf op doek, 146,5x108, 1620 Uffizi Museum 

De meest dramatische schilderijen van Artemisia zijn de onthoofding van Holofernes. Critici 

denken dat het te maken heeft met haar wraak op haar verkrachter.  
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Bij haar spuit het bloed er niet uit maar druipt het over het bed naar beneden, Holofernes is al 

dood bij Artemisia terwijl bij Caravaggio verzet en doodgaan samengaan; angst en wanhoop 

staan op zijn gezicht te lezen. Schilders vóór Caravaggio en Gentileschi schilderen deze moord 

nadat het hoofd er al af is, maar zij schilderen deze gruwelijke gebeurtenis zelf. Holofernes is een 

Babylonische generaal die de bergplaats Betulia belaagde en wilde daarna met de mooie Judith 

het bed delen, maar zij wilde de stad redden. Daarom ging ze op zijn avances in waarna zij 

Holofernes in zijn slaap de keel doorsneed. 

Frida Kahlo  Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon (1907-1954)                                        

Het hele hebben en houden van Frida is tentoongesteld. Het drama van haar leven is volledig 

blootgelegd. Alles wat je maar bedenken kunt is er in deze tentoonstelling bijgehaald. Een 

hardcover catalogus van 220 pagina’s in kleur, waarbij zelfs de zijkanten van de pagina’s 

afbeeldingen van schilderijen tonen. Haar leven is een aaneenschakeling van tegenspoed. Ze 

kreeg al op zesjarige leeftijd kinderverlamming aan haar rechterbeen. Op 17 september 1925 

werd ze op achttienjarige leeftijd in de bus aangereden door een tram. De stalen leuning van de 

bus doorboorde haar lichaam en kwam er bij de vagina weer uit. Het heeft haar leven verder 

bepaald. Frida besloot te gaan schilderen. Ze trouwde in 1929 op mijn verjaardag 21 augustus 

met de beroemdste Mexicaanse schilder Diego Rivera (1886-1957). Beroemd om zijn 

communistische muurschilderingen. Zijn bijnaam was ‘De Pad’ vanwege zijn kolossale postuur. 

Hij pleegde veel overspel, zij was seksueel fluïde, ze scheidden en huwden weer opnieuw. Haar 

ellende heeft haar schilderkunst bepaald. Ze wordt met van Gogh (1853-1890) vergeleken. Wat ze 

gemeen hebben is de intensiteit van leven, maar van Gogh is een vernieuwer en abstracter. 

 

 

               
De gebroken zuil, olieverf op doek, 39,8x30,5,1944   De twee Frida’s 1939, olieverf op doek, 173,5x173, 1939 
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Mijn geboorte, olieverf op metaal, 30,5x35, 1932     Een paar kleine steken, olieverf op metaal,38x45,5, 1935 

Ze schildert bijna allemaal kleine intieme werken die haar leven markeren.  

Haar hele leven wordt je in deze tentoonstelling voorgezet als een tafel vol met gerechten van 

ellende. Krukken, rugbraces, orthopedische korsetten, beenprothesen, medicijnen, 

medicijnflesjes, een hele zaal met kleding die ze droeg en parfumerie artikelen. Het wil maar niet 

ophouden. Ze vond het leven fascinerend maar zou nooit meer op deze aarde terug willen komen. 

Teveel van het goede in mijn ogen om het allemaal te verwerken.                                                        

Phase 2 (1955-2019 is slechts drie jaar eerder geboren dan Rob Scholte, maar is helaas in 2019 

overleden aan ALS. Phase 2 raakte gedeeltelijk verlamd, kon alleen nog met zijn linkerhand 

schrijven. Phase 2 was een zwarte kunstenaar die streed tegen het racisme. Mijn ietwat 

aangepaste nieuwsbrief staat nu met zes pagina’s in het nieuwe Groninger Museum Magazine. 

Phase 2 is de meest abstracte en misschien wel de meest concrete door wat hij schildert over 

verlangen, rechtvaardigheid, ongelijkheid, strijd en hoop. 

Athanasian Confrontation, spray paint on canvas, 207x452, 1984 

Steven Kolsteren van het Groninger Museum schreef als een inzet bij het artikel:                                                                                                                                                                              
Kunstverzamelaar Henk Pijnenburg uit Deurne speelde in de jaren tachtig een belangrijke rol bij de opmars van 

graffiti in musea, in het bijzonder het Groninger Museum. In 1986 maakte hij de catalogus van de 

solotentoonstelling van Rammellzee, die het Groninger Museum overnam van het Gemeentemuseum 

Helmond waar Pijnenburg adviseur was.  (zie pdf Groninger Museum als bijlage)                                                                                                                                  
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Ook was hij verantwoordelijk voor de catalogus van de grote overzichtstentoonstelling Coming from the 

subway in 1992.  Beide uitgaven gelden als hoogtepunten van de museale graffiti. In eigen beheer liet hij 

publicaties met kaarten maken over Quik en Koor (1990 en 1992), vormgegeven door Swip Stolk, destijds ook 

de grafische vormgever van het Groninger Museum.  Later gaf hij twee gebonden boeken uit over Quik en 

Blade, met afbeeldingen van werken uit zijn eigen collectie (2004 en 2009). 

Rob Scholte in De Fundatie Zwolle 

Rob Scholte (1958)  verloor op 24 november 1994 in de Laurierstraat tijdens een aanslag zijn 

beide benen. Er was een bom onder zijn BMW 525i gelegd. Zijn vrouw Micky Hoogendijk die in 

verwachting was verloor door de schrik haar baby maar bleef ongedeerd. De aanslag is nooit 

opgelost. 

 

Schilders inspireren elkaar; Rob Scholte noemt het ‘Reproductie Verplicht’. Hij doet het met 

opzet omdat hij vraagtekens zet bij originaliteit. Je ziet het hierboven bij Caravaggio en 

Gentileschi. Zonder voorbeelden kan een kunstenaar niets. Scholte trekt het tot het waanzinnige 

door. Scholte is echte beeldenverslinder. Ik herinner me de tijd dat hij van 1988 tot 1994 in 

Brussel in de Rue de la Source woonde waar zijn hele huis tot aan het plafond toe vol met 

tijdschriften, kranten en boeken lag. En de televisies stonden de hele dag aan. Kunstenaars 

hebben altijd al van elkaar ‘gejat’. Alphons Freymuth zag bij mij thuis eens een schilderij van 

Ivan Theys waarop hij tegen me zei: ‘Dat zal ik eens jatten’.                                                                                                      

In de tentoonstelling ‘The Making of Modern Art’ in het Van Abbemuseum (20/04/2017-13/06/2021), 

die ik bespreek in mijn Privé Domein 124, wordt ook originaliteit aan de orde gesteld door het 

vanuit Londen opererende kunstenaarsduo ‘Pil & Galia Kollectiv’. Originaliteit heeft volgens hen 

vooral zijn betekenis ontleend aan de ontwikkeling van de liberale democratie waarin 

individualisme, vanaf de Renaissance, in de twintigste eeuw zijn hoogtepunt bereikt. De liberale 

democratie is bevriend met het kapitalisme dat streeft naar internationalisme en eeuwigdurende 

vooruitgang. ‘Modern American Art’ (1956) en ‘The New American Painting’ (1958) waren 

tentoonstellingen die toen naar Europa reisden en schiepen in woord en beeld een visie op de 

cultuur, gezien door de blik van Amerikanen, sterk gestoeld op de kracht van het individu. 

Marketing en het sterk creëren van vraag en aanbod doen prijzen excessief stijgen. De vraag wat 

kwaliteit is blijft onbeantwoord. In het kapitalistische systeem staat de hoeveelheid geld die 

ervoor betaald wordt gelijk aan kwaliteit.                                                                                                                           

Kopieën worden door Pil & Galia tot kunstwerken verklaard en echte kunstwerken tot non-kunst. 

Ze zijn zeer politiek geëngageerd en streven naar een ander maatschappijbeeld. 

Met andere woorden een andere vorm van samenleven levert andere kunst op. 

Kopieert Rob Scholte om een andere maatschappij te maken of is hij juist de ultieme 

vertegenwoordiger van onze liberale democratie? 
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Rob Scholte gebruikt beeldmateriaal van kunstenaars en allerlei andere media, bijna letterlijk,                        

maar uiteindelijk zijn het toch onvervalste Scholte werken.  

                                        
De Schreeuw, 150x150, 1985, 180x150, Städel Museum, Frankfurt am Main.  On the Origine of Species,150x150,                                 

1988 Museum Boymans 

De ‘Schreeuw’ (zie pagina 11)  is onsterfelijk verbonden aan het werk van Munch. Nu miljoenen mensen het                          

gebruiken is het een massaproduct geworden. Overigens het lot van veel beroemde werken.                             

De clown van Scholte tekent op een mechanische wijze een kopie van de Schreeuw. In mijn                       

ogen is het geen kopie van Scholte maar een hoogst origineel werk, geïnspireerd door een                        

werk van een ander. Dat doen alle kunstenaars. Zijn werken zijn humorvolle commentaren. 

                      
Overzichtsfoto De Fundatie Zwolle 

 Question Marks 10, 120x148, 1993, Helmond Museum 
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Leonie                                                                                                                                                    

Leonie wordt in november 2021 getroffen door een verraderlijke bacterie waardoor ze in het ziekenhuis 

belandt. 14 maart 2022 is voor haar weer een ongelukkige dag. Ik breng Leonie naar de tandarts en omdat 

het wel een uur kan duren besluit ik in de auto te blijven en om wat catalogi van bovenstaande kunstenaars 

te bekijken. Hoe het precies gebeurd is weten we niet meer, maar ze valt en breekt haar heup. Weer iedere 

dag naar het ziekenhuis in Helmond. Maar we blijven optimistisch en proberen er het beste van te maken. 

De Pont in Tilburg                                                                                                               

We waren al een tijd niet meer in De Pont geweest, maar nu was er een tentoonstelling met 

werken van Kara Walker en een film van Erik van Lieshout over René Daniëls die we graag wilden 

zien. 

Voor iemand die met een rollator loopt of in een rolstoel zit wordt het niet gemakkelijk gemaakt. 

De drempels in de wolhokken zijn problematisch, na het tweede wolhok geven we het al op. Een 

ander probleem zijn de tafels met tekeningen van Kara Walker. Ze zijn zo hoog dat een 

rolstoelpatiënt er met geen mogelijkheid overheen kan kijken. Er zijn in Nederland 800.000 

mensen met een rollator of rolstoel. Nu ik zelf begeleider ben kom ik erachter dat gehandicapte 

mensen met onoverkomelijke problemen te maken krijgen. Drempels, zware deuren die met geen 

mogelijkheid opengaan in musea, ongelijke delen in straten en hotels leveren veel problemen op. 

Kara Walker pakt enorm uit in Tilburg. Honderden tekeningen, een zaal met schilderijen en veel 

animatiefilms. De animatiefilms uit het begin van haar carrière blijven indrukwekkend. Op een 

bijna kinderlijke wijze spelen zich verschrikkelijke taferelen voor onze ogen af. Ze zijn gemaakt 

van uitgeknipte zwarte papieren silhouetten die het failliet tonen van wit menselijk handelen. Met 

haar schilderijen over Barak Obama heb ik meer problemen. Ik vind het toch een beetje pleasen. 

 

                                  
Een still uit 'Prince McVeigh and the Turner Blasphemies', 2021 

De vele, vele tekeningen die met honderd tegelijk als een blok getoond werden - zo waren er veel 

van die blokken - tonen de enorme bezetenheid van Kara waarmee ze aan de slag gaat aan, 

maar het is als kijker onmogelijk deze allemaal in je op te nemen zodat je genoegen moet nemen 

in te zoomen op een enkele tekening.  

 

                                                                                                                                                 

p.7 

 

 



 

       

Kara Walker, Barack Obama als Othello, pastel, krijt en houtskool op papier, 2019 Obama als Afrikaanse krijger 

Erik van Lieshout en René Daniëls. Een ongemakkelijke film met veel kwetsbare momenten in 

het leven van René Daniëls. Op de opmerking van Erik van Lieshout aan René dat Marleen toch 

van veel betekenis in zijn leven is geweest blijft het akelig stil. Erik wijt deze stilte aan het feit 

dat René moeite heeft zijn emoties te tonen. 

De schilderijen van Erik van Lieshout kunnen me niet bekoren. 

Noorwegen                                                                                                                                

In de Kunsthalle Oslo is een tentoonstelling van Ramm:∑LL:Zee – Ransom Notes: Selected 

Works te zien, georganiseerd door directeur Will Bradley en Max Wolf. 

 

Wij lenen onze Rammellzee ‘Infinum ‘45’ Zee The bands of Steel uit aan deze tentoonstelling (29 

april-5 juni 2022) 

 

Door de fysieke problemen van Leonie kunnen wij niet naar de opening van de tentoonstelling. 

We hebben lang zitten twijfelen of we uiteindelijk eind mei, wel of niet zouden gaan. Met de auto 

leek ons de beste oplossing. We werden hierbij enthousiast gemaakt door vrienden die enkele 

jaren geleden een reis naar Noorwegen hadden gemaakt. Omdat de Holland Norway Lines vanuit 

Eemshaven naar Kristiansand was volgeboekt varen we met de Color Line Kiel rechtstreeks naar 

Oslo. We hebben een buitenhut met raam en uitzicht op de zee. Tweeëntwintig uur varen. Ik heb 

altijd een innerlijke afkeer van een cruiseschip gehad. Een loodsboot trekt de Color Line vanuit de 

haven door het Kattegat naar de volle Noordzee. We zitten op de negende verdieping. Het pad 

tussen de bedden is net breed genoeg om er met de rollator door te kunnen. 
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In Oslo verblijven we op uitnodiging van Will Bradley in het uiterst hippe Clarion Hub Hotel.  

Kunsthalle Oslo 

                     

                                (Rammellzee:1960-2010) 

                                                                          
Deel overzicht Rammellzee tentoonstelling 
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Infinum ‘45’ Zee The bands of Steel, m.m., 180x120, 1985 –                  Infinum in black light 

Max Wolf bereidt met Rizzoli International Publications een boek van 400 pagina’s voor dat de  

titel draagt: ‘Rammellzee: Razing for Thunder’. De bedoeling is dat het boek in het voorjaar 2023 

zal verschijnen. De bekende galiehouder Jeffrey Deitch heeft de estate van Rammellzee in 

handen. 

Munch Museum 

      

                            Het nieuwe en oude Munch museum het Munchmuseet 

22 oktober 2021 wordt het nieuwe Munch Museum geopend. Een kolossaal gebouw van de 

Spaanse architect Juan Herreros (1958). Dertien verdiepingen hoog. Alleen op de vierde 

verdieping zijn werken van Munch (1863-1944) te zien. Megalomaan in ieder geval. In de grote 

inkomsthal staat een tamelijk klein bureau met twee mensen die entreekaartjes verkopen. Je 

vraagt je af waarom zo’n enorm museum met alleen op de vierde verdieping zijn belangrijkste 

werken. Ik vernam van verschillende mensen dat het oude museum veel intiemer was. Op de 

eerste en dertiende verdieping zijn restaurants.  
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Het werk van Munch is het beste samen te vatten met de begrippen: eenzaamheid, verdriet, 

afzondering, hopeloosheid en onbegrip. 

  

Dan is er nog een verdieping waar kinderen naar hartenlust kunnen krassen en een verdieping 

gewijd aan de collectioneur die bijna alle werken heeft geschonken. Andere Noorse kunstenaars 

zijn bijna het vermelden niet waard. Op de dertiende verdieping heb je wel een geweldig uitzicht, 

met name op het beroemde nieuwe operagebouw waar je zelfs op het dak kunt lopen. 

                                                                        
Operagebouw van de Noorse firma Snøhetta met op het dak zelfs een plek voor skateboarders 
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De laatste tien jaar is er ontzettend veel gebouwd in Oslo. STRANDENPROMENADE is zo’n wijk 

aan de haven met uitzicht op onder andere het parlementsgebouw waar de nobelprijzen worden 

uitgereikt. Er staat ook het nieuwe Astrup Fearnley Museum of Modern Art met veel wandkleden 

een kunstvorm die weer helemaal terug van weggeweest is. 

In het Nationaal Historisch Museum bezoeken we een Vikingententoonstelling. Alberto Giacometti 

zal zeker ooit iets gezien hebben van deze vleeshouwers en veroveraars.   
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Vanuit Oslo naar Geilo, Bergen, Stavanger en Kristiansand was geen makkie. 

 

 

Eerlijk gezegd hebben we het rijden van de ene plaats naar de andere totaal onderschat. Van 

Oslo naar Geilo is 230 km. Je zou zeggen dat is om te doen. Het rijden in Noorwegen is totaal 

anders dan bij ons. Het zijn allemaal tweebaanswegen. Meestal mag je niet harder rijden dan 

tussen de 40 en 70 kilometer per uur. Daarom ben je altijd vier tot zes uur onderweg. Noorwegen 

is bij uitstek een fjordenland, inhammen in een bergachtige kust met steile wanden die door 

gletsjerwerking, enorme stuwingen van ijs onder de zeespiegel, zijn uitgesleten. Een fjord is een 

woord dat stamt uit de Vikingentijd. Er zijn enorm veel fjorden in Noorwegen die allemaal weer 

vertakkingen hebben.  

Geilo ligt aan de Ustedalsfjorden en is een zeer bekend skicentrum. Wij logeren in het beroemde 

oude Dr. Holms Hotel. Voor Leonie met haar loopproblemen niet echt ideaal. 
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Van Geilo naar Bergen.                                                                                                                          

De afstand van Geilo naar Bergen is 250 kilometer. Wij deden er met oponthoud 5 uur over. Het 

was absoluut de mooiste route met prachtige sneeuwlandschappen. We zijn echter nooit zoveel 

tunnels tegengekomen dan in Noorwegen. Ik werd er zelfs depressief van. Sommige tunnels zijn 

zelfs acht kilometer. Iedere keer zo’n gat inrijden dat je oriëntatie even in de war brengt. Wat ons 

ook tegengevallen is dat bij die fjorden nergens een pleisterplaats is waar je even rustig kunt 

gaan zitten om over de fjorden te kijken. Uiteindelijk kom je bij een Esso- of Shell station uit, die 

alleen van veel minder kwaliteit zijn dan bij ons. 

 

                
Haugastol onderweg naar Bergen 
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Bergen is een alleraardigst vissersplaatsje. Wij logeren in het Radison Blue hotel, een fijn hotel 

gelegen aan het belangrijkste havenplein. De zon schijnt en de terrassen zijn overvol. Er zijn veel 

typische Noorse geschilderde houten huizen te zien. 

 

 

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat we niet helemaal ondersteboven waren. We hebben in de 

loop der jaren al zoveel moois gezien. We zijn zeker beïnvloed door het lange en vermoeiende 

reizen in Noorwegen.  

We blijven twee dagen en rijden langs een aantal gebouwen. De romantische componist Edvard 

Grieg (1843-1907) is hier geboren. De Grieghallen zien er van buiten lelijk en koud uit. In ieder 

geval is er van enige romantische uitstraling aan de buitenzijde niets te merken. 

                                                                          
Grieghallen, thuisbasis van Bergens Philharmonisch Orkest 
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In dezelfde culturele wijk liggen het Bergen Kunstmuseum en de Bergen Kunsthall. Veel Munch 

werken waren uitgeleend, gelukkig hebben we er in Oslo veel gezien. Veel interessante 

tentoonstellingen waren er niet te zien. Behalve dan naar het schijnt volgens Steven Kolsteren 

van het Groninger Museum een interessante tentoonstelling over het begrip Queer, maar die 

hebben we overgeslagen.                                                                                                      

Tenslotte hebben we de Maria Kirche om de hoek van ons hotel bezocht. De rust die daarvan 

uitstraalde deed ons goed.  

                       
Maria Kirche 

Stavanger                                                                                                                                

Van Bergen naar Stavanger is ongeveer 210 kilometer waar je, in ons geval, zeker vijf tot zes uur 

over doet. Na zo’n reis heb je zeker een goed hotel nodig. Het Scandic Hotel Stavanger is aan te 

raden. In een van de haventjes lag een cruiseschip dat boven alles uitstak. Een paar witte huisjes 

vielen helemaal in het niets. 

Stavanger-Kristiansand                                                                                                          

Alweer een afstand van 240 kilometer en vijf tot zes uur rijden.                                                                                          

Eigenlijk zouden wij naar Oslo teruggaan om daar de boot naar Kiel te nemen. We waren echter 

zo moe dat we onze bootmaatschappij belden met de vraag of we niet via Kristiansand naar 

Eemshaven konden varen. Gelukkig bleek dat te kunnen, maar het gaf nog enig gedoe omdat het 

een andere maatschappij was. We moesten dus wel opnieuw betalen maar kregen van de andere 

maatschappij 75% terug. De reis duurde 22 uur. 

De conclusie is dat wij veel te oud zijn voor zo’n reis. We hadden ons laten leiden door vrienden 

die ook zo’n dergelijke reis hadden gemaakt en laaiend enthousiast waren. We hadden beter dit 

en dat………… 

Of, maar dan moet je zo jong zijn als mijn pijnconsulent van het Elkerliek ziekenhuis.                    

Hij behandelt mijn linkervoet met een Chilipeperpleister als gevolg van de nawegen van 

gordelroos. Hij vliegt alleen naar Trondheim en gaat even verderop op jacht naar vliegende 

zalmen die hij met een soort vliegenhengel vangt. Zijn vrouw blijft thuis. Ik zei tegen hem: “Pas 

maar op die Arjen Kamphuis is daar ook verdwenen”.  

Noorwegen, een prachtig land, misschien ooit gedoemd te verdwijnen door de opkomende 

zeespiegel. De fanatieke sportliefhebber heeft er een keur aan sportmogelijkheden. Voor ons 

ouderen raad ik dan toch maar aan een cruiseschip te nemen die door alle fjorden vaart. Je kunt 

dan heerlijk genieten en hoef je niet veel meer te doen dan over de fjorden te staren. Neem alle 

flauwe kul op zo’n schip op de koop toe. 
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Op het dek van het schip                                Hendrik V111 door Holbein de Jonge 1537 

 

Anna Bolena (Anna Boleyn) van Gaetano Donizetti (1797-1848) 

Ik vergat nog bijna te schrijven dat we ergens in mei de Stopera in Amsterdam hebben bezocht 

om deze geweldige opera in belcanto, een schone zangstijl, te beluisteren. Op zich eigenlijk bizar 

omdat zich in de tijd van Hendrik V111 (1491-1547), koning van Engeland onder andere, zich 

vreselijke dingen afspeelden. Hendrik V111 behoorde tot het Huis Tudor. Hij trouwde zes keer en 

liet twee ervan executeren, waaronder Anna Boleyn. Hendrik kreeg echter genoeg van haar toen 

hij zijn oog liet vallen op Jane Seymour, hofdame van zijn eerste vrouw Catharina van Aragon en 

daarna van Anna Boleyn. Door allerlei intriges laat hij haar tenslotte opsluiten in de Tower in 

Londen en uiteindelijk in 1536 onthoofden. Omdat hij van de katholieke kerk niet opnieuw een 

kerkelijk huwelijk kon afsluiten stichtte hij de Church of England ook wel de Anglicaanse Kerk 

geheten. En het volk ging als een domme kudde vee mee…. “Divorced, beheaded, died, divorced, 

beheaded, survived” leerden Engelse leerlingen over zijn zes vrouwen. 

ELLENDE BRENGT VAAK MOOIE KUNST VOORT 

Vandaag, donderdag 7 juli staat er een pagina grote advertentie in de krant van 

kunsthandel SIMONIS&BUUNK, waarvan hier het bovenste deel: 

 

Oordeel zelf. Is de wereld geen gekkenhuis ? 
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