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Privé Domein 175 Een Tour de force: Via het Groninger Museum naar het Drents 

Museum eindigen we met een zachte landing in het Kröller-Müller museum.  

Leonie is jarig en we besluiten een kunsttour te maken vanuit Groningen en daarna via Assen en de Hoge 

Veluwe naar Helmond. 

In Groningen logeren we in het mooie Market Hotel aan de Grote Markt. We logeren juist daar omdat er zeer 

dichtbij aangrenzend het nieuwe Forum ligt. Bovendien is er onder het Forum een enorme parkeergarage 

waardoor zowel het Forum als het Market Hotel makkelijk te bereiken zijn. 

In het Groninger Museum is een retrospectieve tentoonstelling van modekoning Gianni Versace te 

zien, in het Drents Museum in Assen Pompeï en Herculaneum en in het Kröller-Müller de werken 

van José Heerkens. Ik ga niet alles wat er te zien is bespreken maar tracht verbanden te leggen 

met werken die elkaar kruisen. 

Een forum was in een Romeinse stad het centrale marktplein. Forum is latijn voor jaarbeurs of markt 

of een plaats waar recht wordt gesproken, waar zich ook het openbare leven zich afspeelde. 

Het Forum van Groningen ligt niet voor niets dichtbij, aan de Grote Markt waar veel straten op 

aansluiten. Het is gebouwd door verschillende architecten. De basis is van de NL Architecten met zeer 

belangrijke bijdragen van het architectencollectief deMunnik-de Jong-Steinhauser, &Prast&Hooft en 

NorthernLight.  

 Het 

Forum                                 De Grote Markt met stadhuis nu a.h. herinrichten      Forum van Pompeï 

Het Forum is een spectaculair gebouw waar je een dag voor moet uittrekken om het te 

kunnen beleven. De Grote Markt zou je een buitenforum kunnen noemen, maar dit is een 

puur binnenforum. Het heeft een prijs gekregen dat het behoort tot de beste bibliotheken 

van de wereld. Van buiten is het een kolossaal museum, een kolos, van binnen is het 

licht en ruimtelijk. 
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kinderbibliotheek 

 

Studeren met uitzicht over de stad 

Het Forum bestaat uit twee torens, een west- en een oosttoren die kriskras verbonden worden met roltrappen 

die ook met de liften zijn te bereiken. Tentoonstellingen, filmzalen, een bibliotheken voor volwassenen en 

kinderen en een café zijn er te vinden.                                                                                                              
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Voor Gianni Versace moeten we in het Groninger Museum zijn. Na alle kritiek en na al die 

jaren blijft dit museum overeind staan. Iedereen dacht dat het aan mode onderhevig zou 

zijn. Wonderlijk en hoe on-Nederlands deze Italiaanse lekkernij in het water ligt te 

pronken en een verbinding legt tussen het centraal station zodat reiziger te voet of met 

de fiets via de brug naar het centrum kunnen. Je zou het ook een soort forum kunnen 

noemen, een forum van puur cultuur. Het Groninger Museum is als eerste in Groningen  

gebouwd door meerdere architecten met als hoofdarchitect de Italiaan Alessandro 

Mendini en Coop Himmelb(l)au, Michele de Lucchi en de Fransman Philippe Starck. Zij 

hebben allemaal hun stempel op het museum achtergelaten. Toch is deze heerlijke taart 

een geheel geworden. Coop Himmelb(l)au grote schijven platen, losgeraakt van deze 

wereld, dreigen ieder moment het luchtruim te kiezen. 

Deconstructivistisch noemen ze dit. Passend in deze onzekere tijd waarin alles op de 

helling staat en alles uiteen valt en oplost in het universum. Het Groninger Museum is 

een postmodernistisch gebouw door de verschillende eclectische bouwstijlen – als reactie 

op het modernistisch zakelijk bouwen - en het gebruik van tegendraadse materialen die 

tot een eenheid worden versmolten, maar toch altijd een wringend gevoel oproepen. Net 

mensen. Het kolossale Forum turnt boven de stad uit, het Groninger Museum is een 

amuse. 

 

 

 

  
Gouden toren van Mendini is de opslagplaats. Zicht Himmelblau. De Lucchi onder en boven het Strack paviljoen 
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Via het centrale station loop je via de brug langs het Groninger Museum richting stad. Je ontkomt er niet aan 

 

Het is ook een kwetsbaar museum, bij hoog water moet de kunst snel worden 

weggehaald. Het is verschillende keren gebeurd dat het water de ramen van de 

benedenzalen bereikte.  

Gianni Versace (1946-1997) de beroemde Italiaanse modekoning woonde in Miami waar 

hij resideerde in het Casa Casuarina en in 1997 werd vermoord door de seriemoordenaar 

Andrew Phillip Cunanan. Versace bepaalde de mode van de jaren zeventig, tachtig en 

negentig. Hij is helemaal op zijn plek in het Groninger Museum. Het postmodernistische 

museum valt samen met de eclectische keuzen van de modeontwerper. Hij grijpt ver 

terug in de klassieke tijd van de Griekse mythologie, de renaissance, art deco maar ook 

zijn eigen tijd boeide hem: Popart en Hiphop. Griekse motieven als theatermaskers, 

mythische figuren als de Medusa ( dat zijn logo werd) en Dorische zuilen worden in zijn 

beroemde prints afgebeeld. Modieuze mensen spraken van blingbling voor alles wat in 

was, wat hip is, modieus en trendy. De wilde prints werden vooral door deze hippe 

mensen als rappers gedragen. De Medusa zonnebril was/is zeer in trek. Versace eindigt 

uiteindelijk, na wilde jaren van uitbundigheid, met minimalisme verwijzend naar 

colourfieldpainting. 
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 Versace doet wel een beetje denken aan de romeinse keizer Augustus 

 

           De knopen van 

Versace en de knopen van Pompeï hebben nog steeds een moderne uitstraling 
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In het museum zijn een paar honderd modepoppen aangekleed met zijn ontwerpen, van 

lang naar heel kort, van puur zwarte- naar totale bonte kleuren en alles wat daartussen 

zit. Toch lopend door de tentoonstelling overvalt me het gevoel dat alles, maar dan ook 

alles, slechts tijdelijk is. 
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Als je dan toch in het museum bent kijk dan naar de tentoonstelling HIPGNOSIS die 

bestaat uit een aantal vormgevers van beroemde platenhoezen en ja begonnen in de 

beruchte jaren ’60. Zij maakten platenhoezen voor Pink Floyd, Led Zeppelin en Paul 

McCartney. Een van die ontwerpers heet Aubrey Powell. Het ontwerp voor het album van 

de Engelse band Pink Floyd met de titel The Dark Side of the Moon in 1973 is 

waarschijnlijk hun meest gevierde ontwerp. Het is over de hele breedte op een van de 

muren in het museum te bewonderen. Ze werden geïnspireerd door een afbeelding in 

een goedkoop Amerikaans natuurkundeboekje met daarin het experiment van Isaac 

Newton. 

 

We rijden door naar het Drents Museum in Assen waar we verblijven in het hotel De 

Jonge, heel dichtbij het museum. En wie zit daar voor het raam met een heel grote hoed 

op, jawel Youp van ‘t Hek, die van hieruit met een taxi naar Hoogeveen wordt gebracht 

voor zijn zwanenzang langs alle zalen in Nederland.  

 

Drents Museum ‘Sterven in Schoonheid’   (tot en met 26 maart 2023)                                                                  

Ik voel nu nog de hitte toen wij met onze kinderen van zes en drie jaar begin juli 1978 

een reis van vier weken ondernamen naar Italië: Bazel, Turijn, via Genua Lido Camaiore, 

Ortonovo waar een bevriend kunstenaarsechtpaar woonde in een huis hoog op het 

uiterste puntje van een berg en je een claustrofobisch gevoel overviel als je naar 

beneden keek. Aan de ingang van het dorp stonden inteeltkinderen je apathisch aan te 

kijken. Vandaaruit ging de reis naar Siëna, Florence, Rome, Ostia, Napels naar Pompeï, 

Paestum, Amalfi, Capri en Herculaneum. De rest zal ik u besparen. Om de kinderen te 

gerieven reden we om de andere dag en was die dag vrij voor ze om te spelen en te 

zwemmen. 

Maar in Pompeï, waar we uren hebben rondgelopen, met Brendan in een karretje, was 

het verzengend heet. We verbleven in hotel Scobel, dat nog steeds bestaat. 
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70 Jaar na Christus barst daar de Vesuvius los, totaal onverwachts en bedekt de steden 

Pompeï, Herculaneum en Stabiae onder een enorme laag vulkaanas. Zoiets als nu in 

Turkije is gebeurd. De tentoonstelling is zeer de moeite waard te bezoeken en de 

bijbehorende catalogus is prachtig. 

De steden worden eeuwenlang vergeten. Pas in 1594 vonden arbeiders enkele 

voorwerpen tijdens het graven van een tunnel en vonden een steen met de tekst ‘Decurio 

Pompeiis’, maar deden er niet veel mee. Het duurde nog tot 1709 toen weer een arbeider 

een put sloeg en midden in het theater van Herculaneum terecht kwam.                                                                                                                                                        

Daarna worden tot op de dag van vandaag opgravingen gedaan en zijn er grootse 

schatten tevoorschijn gekomen. Van graffiti tot mozaïeken, fresco’s, sculpturen, 

aardewerk, gebruiksvoorwerpen, sierraden. Vrije mensen, tot slaaf gemaakte (van alle 

tijden) en keizers. 

                                                                                
levend versteend  
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Rembrandt ets , het monnikje in het koren 1646, we waren altijd al stout – Aat veldhoen 1956-1967 We zijn 

nog ver af van het idee van Rudolph Steiner dat het kind wordt geboren uit de stem en dat de mens zijn 

belangstelling voor seks verliest. (zie Pr.o 174) We blijven dieren. 

                                                                   

                   Stilleven 

uit een huis van Pompeï                                           Stilleven van Adriaan Coorte 1705, Mauritshuis 

Pompeï werd opgericht in de achtste eeuw voor Christus en Herculaneum al eerder in de 

zesde eeuw. Je kunt niet spreken van kwaliteitsverschillen gedurende eeuwen. Beide 

werken getuigen van een ongelofelijke poëzie en gevoeligheid. 

Een van de mooiste objecten in deze tentoonstelling is de sculptuur die gaat over een 

jager die de godin Diana tegen het lijf loopt als ze ligt te zonnen. Voor straf verandert ze 

de jager in een hert en wordt het hert verslonden door zijn eigen honden.  

                                                                       
marmeren beeld 1ste eeuw na Chr. Standbeeld van de jonge Alexander de Grote 1ste eeuw na Chr., Pompeï                   

 Zoveel schoonheid is bijna niet te dragen, ellende trouwens ook niet. 
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José Heerkens (1950) 

De volgende dag rijden we naar het Kröller-Möller Museum om daar de tentoonstelling 

van José Heerkens te gaan bewonderen. We overnachten in het schitterende hotel De 

Sterrenberg in Otterlo op 450 meter van de ingang van het Nationaal Park de Hoge 

Veluwe. Als je verwend wilt worden moet je daar zijn, alleen honden en kinderen worden 

niet toegelaten. 

In de tijdelijke tentoonstellingszalen 53, 54,55,56 en 58 is de bijzondere tentoonstelling 

te zien van José Heerkens: Kleur - Vrij en Verbonden.                                                    

José Heerkens woont niet ver van mij vandaan. De meeste mensen boven de rivieren 

zullen nog nooit van het plaatsje Zeeland gehoord hebben. Op z’n Brabants ‘Zélland’.         

Het ligt net als Deurne in de Peel. Zeeland was heel lang een bedevaartsplaats van de 

heilige Cornelius, blijkbaar de 21e Paus van Rome en heiligverklaard. 

José werkt dus in een nietig dorpje van ruim 6500 inwoners, ver van Amsterdam.         

Ze heeft tentoonstellingen in heel Europa. Je hoeft dus niet in het centrum van het 

kunstgebeuren te wonen. Trouwens Hans van Hoek ook niet, die in Deurne zelf, 

hoofdstad van de Peel woont.                                                                                                                    

Haar werk is niet katholiek, maar wel religieus te noemen.  

We lopen direct naar de zalen 53, 54, 55, 56 en 58 waar haar werken zijn te zien. 

 
Five Colour Walk , olieverf op linnen, 60x60cm, 2020   

                                                                                                                                                                   

Five Colour Walk zijn kleine abstracte schilderijtjes van 60x60cm. In mijn ogen het 

hoogtepunt van de tentoonstelling. Ze hebben ieder 5 kleuren in een steeds andere 

kleursetting. Ze zijn poëtisch, intiem, het zijn liefjes die uit wandelen gaan. De liefde 

voor kleur is bijna religieus, er zijn geen uitbarstingen van emoties, ze zijn geordend in 

liefdevolle samenhang. Ze ‘verstehen sich’.  En dat in deze tijd waarin alles op zijn kop 

staat. Er zijn dus kunstenaars, zoals ook Steven Aalders, die zich kunnen terugtrekken 

als een soort monnik, zich afsluiten en naar iets zoeken dat buiten de draaikolk van het 

leven ligt. 

Het zou kunnen dat het vlakke landschap met de verschillende lichtvallen voor Heerkens 

blijkbaar oneindig veel mogelijkheden bieden om én het horizontale én de kleurnuances 

tot uiting te brengen, terwijl de bijna tere verticale lijntjes rustpunten zijn, waarbij de 

wandelaar even op een been stopt en weer doorloopt. Bovenstaande zes schilderijtjes, 

ieder, 60x60 cm zijn subliem met hun plotselinge onderbrekingen, de randen wel of niet 

rakend; de neutrale okerbruinige doekjes verzachten de kleurbanen, beïnvloeden mede 

de toegepaste kleuren. Het lijkt alsof bij het vierde doekje plotseling de lucht door 

wolken heen breekt, de kleuren helderder worden en verbindend werkt én toch sterk 

haar stempel drukt op de overige doekjes. Toch kunnen ze in iedere willekeurige volgorde 

geplaatst worden, tenslotte zijn het wandelingen die de kleuren maken. 

Daar is wel moed voor nodig. Het is niet zo dat het beide kunstenaars ontbreekt aan succes.       

Ze exposeren veel. Steven Aalders exposeerde zijn werken nog in het Kröller-Müller Museum vanaf         

12 juli-28 november 2021. 
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Wat mij opvalt in haar schilderijen is dat ze vooral horizontaal zijn geschilderd. De 

minieme dunne verticale onderbrekingen zijn een soort rustpauzes tijdens de 

wandelingen van de kleuren. Deze schilderijtjes begrijpen elkaar goed, de hele dunne 

bijna onzichtbare verticale lijnen die de horizontale vlakken snijden roepen voor mijn 

gevoel een soort, wat ze in wielertermen noemen, een ‘surplace stilstand’ waarbij de fiets 

balancerend op dezelfde plek wordt gehouden. In de werken van Heerkens is dat steeds 

een poëtische spanning in de omarming van de liefde. Niet om uiteindelijk de wedstrijd te 

winnen maar om er te zijn in afwachting van iets waar ik niet kan komen. Misschien 

zijzelf ook niet, maar er wel intens naar verlangt.  

En dan te weten dat ze toch ook rationeel te werk gaat. Aan alle werken ligt een grid of 

raster genoemd ten grondslag die de basis vormt voor het schilderij; het vlak wordt 

verdeeld in horizontale vlakken en verticale lijnen die het vlak afsluiten. Ratio en emotie 

lopen bij José over alsof ze een natuurlijke eenheid vormen. 

De meeste schilderijen hebben een okerbruinige ondergrond, uitgezonderd de Written 

Colours uit de periode 2010-2019. Deze werken zijn harder, neutraler, abstracter. 

 

 

De verticale lijnen worden in hele doorgetrokken lijnen als ook in deellijnen gebruikt. Het 

hierboven afgebeelde werk zou een geschreven brief kunnen zijn waarvan de horizontale 

lijnen de zinnen zijn en de verticale lijnen de indeling van de brief bepaalt. 
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Op de Tefaf zag ik gisteren, 9 maart, een werk van de colourfield painter Kenneth Noland 

met de titel ‘Flying Go’. José zou onder andere door deze kunstenaars als Kenneth 

Noland, Ellsworth Kelly beïnvloed kunnen zijn. 

    
Kennet Noland ‘Flying’’ Go  Josef Albers ‘Hommage to the square’   José Heerkens Evensong 2020 

Ik lees bij wikipedia dat er binnen de colorfieldpainting  gewerkt wordt met relatief 

grote kleurvlakken of kleurvelden om een meditatieve stemming te wekken bij de kijker.                 

Dat is wel het geval bij Rothko, maar veel colourfield painters maken juist sterk gebruik van harde 

kleuren. Vooral hard-edge kunstenaars zoals Kelly maken gebruik van vlakken kleurvlakken met 

scherpe harde randen. Bij José speelt toch uiteindelijk het gevoel de grootste rol. Evensong, 

Morning, Voyage des couleurs klinkt en voelt toch anders dan ‘Hommage aan het vierkant’. 

Het werk van Heerkens is veel zachter, poëtischer, ze blijft liever bij het wonder van de natuur. 

Ellsworth Kelly, Blue, 

Green, Yellow, Orange, Red, 1966 

 Heerkens, Morning 2014-

2016  
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José Heerkens ontleent haar titels aan de natuur, dag en nacht, pelgrimage, wandelende 

kleuren. Ze blijft heel dicht bij het alledaagse dat ze verheft tot poëzie. Ik laat u aan de 

hand van voorbeelden hieronder haar ontwikkeling zien. Het licht van de dag beïnvloed 

haar kleurgebruik en die bepalen weer de buurkleuren. Het is een spel van uitersten. 

Ze heeft allerlei verven ter beschikking maar gebruikt die zelden rechtstreeks uit de tube. 

Ze zoekt de juiste kleur door die in een bakje te mengen, deze aan te brengen in de 

vlakjes, net zo lang dat ze denkt dat het de juiste kleur is. 

Titels:                                                                                                                             

Partition en Refraction 2005-2007  

                              

Luminous Square 2007-2010 

                                   

                                                                                                                                   

Reality of Light 2008-2010 

                                  

                                                                                                                       

Voyage des Couleurs 2009-2014  
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Passing Colours vanaf 2010 

                                           

Written Colours 2010-2019  

                                                                                                                                     

              

Predawn en Dawn 2010-2015 

                                                                                                                                                       

                         

Mornings 2014-2016  This Afternoon, vanaf 2018 
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Down the Wind 2014-2018  

  

                                                                                                                     

Evensong 2015-2020  

           

Pelgrimage vanaf 2018 

      

 

Passing Colours 2019-2022 
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 Five Colour Walk 2020-2021. 

 

Vermeers innerlijkheid en Heerkens Pelgrimage 

De schilderijen van Vermeer zijn een pelgrimage naar de zoektocht van het innerlijk van 

de pelgrim. José Heerkens doet in feite hetzelfde. 

    
Vermeer, lezende vrouw in het blauw, Rijksmuseum 1662/65  Heerkens Pelgrimage II, olieverf op linnen, 

60x60, 2022 

                                                                                       
Heerkens, Pelgrimage Letter Sincerely yours, , acrylverf  en hoogglansverf op karton, 50x40cm, 2018  

Dadamaino ‘Alfabetica della mente’, letter 13’, canvas, 84,5x42,5, 1980 Detail uit letter 13 
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Dadamaino (1930-2004), Italiaanse Zero kunstenares, schrijft na het bloedbad van Tall el 

Zaster, een vluchtelingenkamp voor Palestijnen in Libanon, waar 1500 Palestijnse doden 

vallen, brieven zonder taal met alleen maar 16 verschillende tekens: Het ‘Alfabeto della 

mente’. Woorden zijn niet meer genoeg in deze wereld. Een onleesbaar dagboek waarin 

ze de hartslag van de wereld verzamelt en bij elkaar brengt in een poging de 

onzinnigheid van het bloedbad en oorlogen in het algemeen te begrijpen. Dadamaino is 

een typisch voorbeeld van een pelgrim op zoek naar de zin van het leven. Uiteindelijk 

laat ze in haar laatste werken steeds meer het leven los. 

Heerkens en Dadamaino alle twee pelgrims op zoek naar intense innerlijkheid. Toevallig 

en bijzonder dat ze waarschijnlijk elkaar niet kennen en beiden een brief schrijven in 

puntjes en tekens. 

Colour – Free and Connected is een belangrijke tentoonstelling die gezien moet worden 

 

De bijbehorende catalogus Colour – Free and Connected is een juweeltje met 

bijdragen van Wita Noack en Jurriaan Benschop. 

 

Tentoonstellingen: 

Groninger Museum:  Retrospectief Gianni Versace t/m 7mei 2023 

                               Hipgnosis t/m 14 mei 2023 

Drents Museum : Sterven in Schoonheid t/m 26 maart 2023 

Kröller-Müller Museum: José Heerkens t/m 2 juli 2023 

                                   Fernand Léger t/m 2 april 2023 

Bezoek ook. 

Josef Albers Museum in Bottrop in Nordrhein-Westfalen. 
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