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Voorwoord
Voor u ligt de uitgave Vangnet voor kunst & cultuur | Brabant Cultureel vijf jaar
digitale boodschapper. Het is een uitgave van Brabant Cultureel ter herdenking van
het feit dat dit culturele tijdschrift vijf jaar bestaat als digitale uitgave. De redactie
heeft getracht een overzicht te geven van de beste artikelen uit die tijdsperiode.
Vangnet voor kunst & cultuur verschijnt zowel in een papieren uitgave als digitaal.
Brabant Cultureel bestond 61 jaar als papieren uitgave. Per 1 januari 2013 hield het
tijdschrift op te bestaan, omdat alle subsidies waren ingetrokken. Een deel van
de redactie besloot om Brabant Cultureel digitaal voort te zetten. Het kreeg
onderdak aangeboden bij de website Cultureel Brabant (www.cubra.nl).
Vanaf 1 januari 2016 beschikt Brabant Cultureel over een eigen website.
Brabant Cultureel bestrijkt alle disciplines van het culturele veld. Het podium
beschikt inmiddels over een redactie van elf redacteuren die gespecialiseerd zijn
op alle terreinen van kunst en cultuur. Daarnaast is een team van fotografen actief.
Brabant Cultureel heeft een belangrijke taak in de provincie Noord-Brabant,
omdat het als een van de weinige journalistieke media kunst en cultuur zo breed
mogelijk onder de aandacht brengt.
Brabant Cultureel wordt gemaakt met een uiterst beperkt budget en alle betrokkenen
verlenen hun medewerking onbezoldigd.
Tot grote vreugde van redactie en bestuur van de gelijknamige stichting,
groeit Brabant Cultureel als kool. Niet alleen in bezoekersaantallen, maar ook in
aard en omvang van de artikelen. De redactie kijkt daarom met vertrouwen naar de
toekomst. Waarbij zij haar werkveld nog verder wil uitbreiden, met name naar jonge
lezers. En lonkt naar jonge mensen die het enthousiaste redactieteam willen
versterken. Ook voor gastauteurs biedt Brabant Cultureel een platform.

rinus van der heijden
Hoofdredacteur
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f i l m e n f oto g r a f i e

Alles is mooi in de wereld van
fotograaf Steve McCurry

De foto van een twaalfjarig
Afghaans meisje met felgroene

g e p u b l i c e e r d > 6 m a a rt 2 0 1 7

ogen maakte fotograaf Steve
McCurry wereldberoemd.

Zijn foto van het Afghaanse meisje dat ons in 1985 met haar felgroene ogen
aankeek vanaf de cover van het blad National Geographic ging de hele wereld
over. Het werd een icoon van de vluchtelingen overal ter wereld en van de
niet aflatende oorlog in Afghanistan. Maar de fotograaf Steve McCurry
maakte veel meer foto’s en een selectie daaruit is nu te zien in Helmond.

Foto Steve McCurry / Magnum
Photos

Anja van den Akker

E

én foto kan je leven totaal veranderen, weet Steve McCurry (1950) als geen
ander. Zijn portret van een twaalfjarig Afghaans meisje met felgroene ogen in
een Pakistaans vluchtelingenkamp maakte deze lokale fotograaf uit Philadelphia
wereldberoemd. De foto The Afghan Girl werd sinds de publicatie ervan in 1985 in
National Geographic de meest bekende plaat uit de historie van dit gerenommeerde
blad.

Primeur
Dit portret is één van de 138 foto’s uit de periode 1979-2016 in McCurry’s eerste
overzichtstentoonstelling in Nederland. De Kunsthal van het Museum Helmond heeft
deze primeur. De titel ligt voor de hand: Photographs from the East, want Steve
McCurry reisde jarenlang met zijn camera op zak door zijn favoriete werelddeel, Azië.
Dit retrospectief belicht vooral de landen India en Afghanistan. Daar zag McCurry veel
ellende en oorlogsleed. En toch stralen al zijn foto’s een ongelofelijke schoonheid uit.
Wat hem ook regelmatig op kritiek komt te staan: hoe krijgt iemand het voor elkaar om
zelfs in oorlogsgebieden ‘alleen maar mooi’ te fotograferen? Bedelaars, kinderarbeid,
verwoeste steden, arme weduwen… Door de camera van McCurry lijkt het soms niet
meer dan een boze droom die weer snel over zal zijn.
Maar McCurry richt zich bewust nooit puur op de menselijke wanhoop. Hij zoekt altijd
weer de veerkracht en het doorzettingsvermogen op, vertelt hij aan de vooravond van
de opening van zijn expositie in Helmond. “Neem bijvoorbeeld die foto van The Afghan
Girl, de vluchtelinge die later Sharbat Gula bleek te heten. Zij straalt een combinatie uit
van angst en nieuwsgierigheid maar ook van waardigheid en trots. Dat maakt haar voor
huidige vluchtelingen nog steeds tot icoon, krijg ik vaak te horen.”
Toch zien we op de expositie ook even een andere McCurry. Een foto van een bebloed
jochie dat zojuist op een landmijn is gelopen. Eén oog lijkt verloren, maar het andere
vertelt indringend zijn onmetelijke verdriet.

Steve McCurry signeert
zijn fotoboeken
in Museum Helmond.
Foto Piet den Blanken
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Vermomd
Het vertellen van een verhaal is voor McCurry de allerbelangrijkste reden om
altijd weer foto’s te maken. Al is dat met gevaar voor eigen leven, zoals in de periode
1979-1982. Toen trok hij vermomd als islamitische strijder diverse keren de grens tussen Pakistan en Afghanistan over en trotseerde het zware oorlogsgeweld. “Een beetje
toevallig”, licht hij toe. “Ik was in Pakistan en ontmoette een paar Afghaanse vluchtelingen die vertelden over de situatie in hun land. Dat leek zo dichtbij, maar één berg over.
Eigenlijk wist ik niet waar ik aan begon.”
De foto’s uit die periode zijn voornamelijk in zwart-wit, vooral ook omdat hij amper aan
kleurenrolletjes kon komen. Die rolletjes moesten iedere keer weer het land worden uitgesmokkeld. “Soms zag ik mijn foto´s pas een jaar later.” Toch werkt McCurry het liefst
in kleur. “Want de echte wereld is toch ook in kleur.”
Zijn portretten zijn ronduit sterk. Voor de toeschouwer voelt het alsof je deze gezichten
al langer kent. “Ik bouw altijd eerst een band op. Ik wil de mensen in de ogen kijken”,
aldus McCurry. En hij neemt de tijd. “If you wait, people forget your camera and the soul
will drift up into view.” Maar ook zijn door Paul Theroux geïnspireerde reis langs Indiase
spoorstations is vertegenwoordigd op de tentoonstelling. “Op die stations zie je India in
het klein. Het leven wordt daar voor je neus geleefd.”

Vissers in Weligama
aan de zuidkust van
Sri Lanka, 1995.
Foto Steve McCurry /
Magnum Photos

I was in a taxi waiting at
a traffic light during the
monsoon, and a woman
brougth her child up to
the car window. I raised
my camera, took two

Boeddhisme

frames, the light changed,

Het boeddhisme speelt een cruciale rol in het werk van McCurry. Deze religie heeft
veel gemeen met fotografie, vindt hij. Je moet attent zijn naar anderen, je voor hen
openstellen en in het hier en nu leven.
Zijn Afghaanse vluchtelingenmeisje heeft hem nooit meer losgelaten. Zeventien jaar
na hun ontmoeting vond hij haar na veel moeite terug. De documentaire daarover is in
het Museum Helmond te zien. McCurry schrok zich rot toen de vrouw haar sluier voor
hem afdeed. Die sprankelende ogen waren uitgeblust, haar gezicht was getekend door
een keihard leven. McCurry kon niet anders dan haar financieel steunen. Hij richtte later
eveneens de non-profitorganisatie ImagineAsia op om Afghaanse kinderen naar school
te laten gaan en aan gezondheidszorg te helpen. Zo werd ook voor Sharbat Gula die éne
foto de grote verandering in haar leven.

and off we went – it all
happened in about seven
or eight seconds.
Foto Steve McCurry /
Magnum Photos

http://stevemccurry.com
Beeld van een folkloristisch feest in India.
Foto Steve McCurry /
Magnum Photos
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f i l m e n f oto g r a f i e

Eindelijk een begrafenis
voor Matias Xol

gepubliceerd > december 2014

Latijns-Amerika is al decennia het favoriete werkterrein van de Bredase
fotograaf Piet den Blanken. Vooral de slachtoffers van de burgeroorlog
in Guatemala, die duurde tot in 1996, hebben zijn bijzondere aandacht.
Hier een bericht uit Guatemala waar hij de herbegrafenis vastlegde van
één van de 533 vermisten die gevonden werden in een massagraf.
Piet den Blanken (beeld) | Tekst Joep Eijkens
In de woning wordt een

D

e vijfentwintigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur is aangegrepen voor
diverse boekpublicaties en tentoonstellingen en niet alleen in Berlijn zelf. Zo is in
de Noorderlicht Fotogalerie in Groningen nog tot en met 11 januari 2015 de fototentoonstelling The Other Side te zien. Twaalf Nederlandse fotografen blikken daar als
het ware terug op de tien jaar voorafgaande aan de val van de muur, toen zij actief waren
in Midden- en Oost-Europa. De Bredase fotograaf Piet den Blanken, fotoredacteur van
Brabant Cultureel, is één van hen. Van hem hangen er foto’s uit de ddr in 1979 en uit
Albanië in 1988.
Den Blanken (Wijbosch 1951) is echter veel bekender door werk dat hij al sinds 1984 in
Latijns-Amerika maakte. ‘Ik ben er al een keer of vijfentwintig geweest,’ vertelt hij. ‘De
eerste keer ging ik naar Cuba en Nicaragua. Als linkse jongen uit de jaren ’60 was ik nieuwsgierig en had ik sympathie voor mensen die streden voor een rechtvaardigere samenleving.’
In de loop van de jaren heeft hij veel zien veranderen in Latijns-Amerika, zowel ten goede
als ten kwade: ‘In tegenstelling tot Europa, waar rechts aan een opmars bezig is, is er in
Latijns-Amerika een brede beweging en een grote aanhang voor links gekomen die zich ook
langzaam vertaalt in politieke macht. Daar staat tegenover dat met name in El Salvador,
Colombia en Honduras het geweld erg is toegenomen. Dat gaat dan niet meer over politiek
geweld, maar over jeugdbendes en criminaliteit.’

wake van vierentwintig uur
gehouden.

De begrafenisstoet

Geëngageerd

op weg via de kerk

Den Blanken publiceerde diverse reportages en boeken over de burgeroorlog in
San Salvador, over bedrijfsbezettingen in Argentinië, Haïtiaanse suikerrietkappers
in de Dominicaanse Republiek en prostitutie in Nicaragua. De onderdrukte mens, al dan
niet strijdend tegen onrecht, staat nog altijd centraal in het werk van deze geëngageerde
fotograaf. Zo volgde hij jaren lang het leven van de alleenstaande moeder Ivania in
Managua die als prostituee met haar gezin probeerde te overleven en vroegtijdig stierf
aan aids. In 2013 verscheen een aan haar gewijd boek met tekst van Lou Keune:
Mijn moeder was een echte strijder.

naar de
begraafplaats.
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Den Blanken kon de opening van de eerdergenoemde expositie in Groningen niet bijwonen,
omdat hij op dat moment weer voor een paar maanden naar Latijns-Amerika was vertrokken.
Na Guatemala en San Salvador is hij momenteel in Nicaragua waar hij ondermeer weer een
tijd verblijft bij het gezin van Ivania. ‘Ik kreeg zojuist een mooi bericht via email,’ zo laat hij
weten. ‘Hivos (een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie; je) stelt geld beschikbaar om een
Spaanstalige uitgave van het boek over Ivania mogelijk te maken. Ik denk dat het niet moeilijk is om in Managua een uitgever te vinden nu er geld beschikbaar voor is. En misschien
wordt de kwaliteit wel mooier dan van de Nederlandse uitgave.’ De kwaliteit van het drukwerk van de Nederlandse uitgave was inderdaad voor verbetering vatbaar.

In een massagraf op het terrein van
de militaire kazerne van Cobán in
Guatemala werden tot nu toe 533
lichamen gevonden. Deze foto is
gemaakt tijdens opgravingen door
de Fundación de Antropologia
Forense de Guatemala (FAFG).

Vermist
In Guatemala was Den Blanken nu ondermeer om verder te werken aan een project
over de honderden suikerrietkappers die in de jaren tachtig hun strijd om loonsverhoging
moesten bekopen met de dood. Samen met Mario Coolen van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en met Karen Hammink van de Nederlandse stichting Impunity
Watch maakte hij daarover het Spaanstalige boek Porque queríamos salir de tanta
pobreza (2011). ‘Dat kun je vertalen als: Omdat we weg wilden uit zoveel armoede.
Er komt een tweede boek met getuigenissen van familieleden van verdwenen en vermoorde
personen en ik heb nu een aantal nabestaanden geportretteerd.’
In 2012 maakte Den Blanken in Guatemala ook foto’s van een massagraf dat werd aangetroffen op een kazerneterrein in de plaats Cobán. De identificatie van lichamen in zo’n
massagraf is verre van eenvoudig, maar wel zeer gewenst. Alleen dan krijgen nabestaanden
de gelegenheid om hun dierbare een waardige begrafenis en een laatste rustplaats te geven.
‘Door toepassing van dna-technieken lukt identificatie steeds vaker,’ aldus Den Blanken.
‘Familieleden van vermisten geven een dna-monster dat dan in een database wordt vergeleken met het dna van gevonden personen. Van de 533 personen die zijn gevonden in het massagraf in Cobán zijn er tot nu toe 26 geïdentificeerd.’ Waarna een lichaam dus kan worden
teruggegeven aan de familie en herbegraving mogelijk wordt.

Het geïdentificeerde lichaam van
Matias Xol wordt overgebracht
naar Popobai, een dorpje van de
gemeente San Juan Chamelco,
Alta Verapaz, om daar overgedragen
te worden aan zijn familie.

Begrafenis
Piet den Blanken is er tijdens zijn jongste bezoek in geslaagd zo’n herbegrafenis
mee te maken en vast te leggen. Het betrof de in 1982 verdwenen en sindsdien vermiste
Matias Xol uit het dorpje Popobai in de provincie Alta Verapaz.
De hier geplaatste fotoserie is een selectie die begint met een detail van het massagraf in
Cobán gefotografeerd in 2012 en die eindigt met een portret van
de oudste zoon van Matias Xol. ‘Zijn moeder, een broer, een zus en
hijzelf zijn de enige overlevenden uit het gezin,’ aldus Den Blanken.
‘Twee andere broers en zijn zwager werden samen met zijn vader
meegenomen door het leger en van hen is, tot de vondst en identificatie van zijn vader, nooit meer iets vernomen.’

In een kartonnen doos brengt de
familie de restanten van Matias Xol
naar hun huisje.

De oudste zoon van Matias Xol overleefde samen met zijn moeder, een broer en een zus.
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Medewerkers van de FAFG brengen

In de woning wordt een wake van

de restanten over in een kist voor

vierentwintig uur gehouden.

de herbegrafenis.

Aan de familie wordt uitgelegd

Buren verzamelen zich bij het huis.

dat Matias Xol waarschijnlijk van
achter in het hoofd geëxecuteerd is
met een dumdumkogel.
Er zit een kogelgat achter in de
schedel en het gezichtsgedeelte
is weggeslagen.

Voor buren is er wat te eten en

De kist met het stoffelijk overschot

te drinken. ‘Het deed een beetje

in de woning van de familie.

denken aan de koffietafel na een
Brabantse uitvaart’.
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R E D A C T I E B R A B A N T C U LT U R E E L
Anja van den Akker werkte ruim 35 jaar als journalist en chef bij De Persdienst,
Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, gpd en de Nederlandse Dagblad Unie.
Irma van Bommel studeerde kunstgeschiedenis en schrijft freelance over beeldende kunst en
cultuur. Schreef onder meer voor de kunstredactie van Eindhovens Dagblad.

De begrafenisstoet op weg via de

Toine van Corven werkte jarenlang als correspondent voor landelijke geschreven en

kerk naar de begraafplaats.

audiovisuele media, waaronder Trouw, de Volkskrant, anp, Vara en vpro.
Joep Eijkens studeerde moderne geschiedenis en werkte lange tijd bij Brabants Dagblad,
alvorens freelance verder te gaan als publicist en fotograaf. www.eijkens.nl
Rinus van der Heijden werkte veertig jaar bij de kranten van het vroegere Brabant Pers,
gedurende 25 jaar als kunstredacteur en publiceerde onder meer diverse boeken over jazzmuziek.
Joke Knoop was in diverse functies verslaggever bij Brabants Dagblad. Ze heeft zes non-fictie
boeken op haar naam met uiteenlopende onderwerpen.
Corien Ligtenberg studeerde kunstgeschiedenis en journalistiek en werkte op de kunstredactie van Dagblad van het Noorden. Ze schreef twee non-fictieboeken over architectuur en
werkte voor onder meer architecten, designers en vakbladen. Na drie jaar bij literaire uitgeverij

Van de kerk naar de begraafplaats.

World Editions werkt ze weer zelfstandig als tekstschrijver en redacteur.
Hans Lodewijkx is zelfstandig grafisch ontwerper. Hij studeerde in 1986 af aan de Academie
Sint Joost te Breda. Hij heeft een werkplaats annex grafisch laboratorium. www.hl-lab.nl
Emmanuel Naaijkens werkte bij Brabants Dagblad onder meer als chef centrale redactie en
onderwijsredacteur. Lokaal actief op gebied van cultuur en historie. www.naaijkens.nl
Lauran Toorians studeerde geschiedenis en vergelijkende taalwetenschappen en werkt als
historicus, Keltoloog en publicist op het gebied van kunst en cultuur. www.laurantoorians.com
Jace van de Ven, van huis uit jurist, schreef ruim dertig jaar culturele artikelen en columns voor
Brabants Dagblad. Tussen 2003 en 2005 was hij de eerste stadsdichter van Tilburg.
Lindy Jense en Joep Trommelen hebben inmiddels de redactie van Brabant Cultureel verlaten.
Olaf Douwes Dekker was dichter en publicist, werkte in de film-, muziek- en theaterwereld

Zo vond Matias Xol eindelijk zijn

en was de eerste stadsdichter van Breda. Hij overleed op 24 september 2018.

laatste rustplaats in een eigen graf.

Muriel Boll overleed in 2016.

hoofdredactie Rinus van der Heijden | eindredactie Lauran Toorians
beeldredactie Piet den Blanken | webredactie Emmanuel Naaijkens
fotografen
Piet den Blanken is fotojournalist en documentair fotograaf, gespecialiseerd in sociaaleconomische onderwerpen. www.denblanken.com
Joep Eijkens zie bij redactie
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brabant literair

Marlene Dumas in Het Hooghuys,
Etten-Leur

gepubliceerd > april 2015

Marlene Dumas (1953) is Kunstenaar van het jaar 2015, in het najaar van 2014
had ze een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam, haar werk
gaat de wereld over en ‘doet’ inmiddels tonnen. Toch is één van haar grootste
en indrukwekkendste werken niet in enig museum te zien geweest. Wie daar
dagelijks van kunnen genieten, zijn bewoners en medewerkers van Het Hooghuys
in Etten-Leur, een ggz-instelling.
Muriel Boll | Foto’s Piet den Blanken

I

n de jaren tachtig van de vorige eeuw veranderde er veel in de psychiatrische hulpverlening. Er moest meer privacy komen voor instellingsbewoners. Niet meer met
veertig, vijftig mensen op een slaapzaal, maar ieder een eigen ruimte. Uniformiteit
moest doorbroken worden, behandelingen werden individueler, iedereen had er recht
op beschouwd te worden als een zelfstandig mens. Patiënten werden cliënten en als het
kon, moesten cliënten op zichzelf kunnen wonen.
Op het terrein van het Hooghuys in Etten-Leur verschenen kleine wooneenheden tussen het groen en een restaurant met een hoog puntdak voor bewoners en medewerkers.
Er ontstond iets als een dorp. Er werd dus veel gebouwd. Dat bracht de leiding van Het
Hooghuys op het idee te bekijken of zij gebruik konden maken van de ‘eenprocentsregeling’. Die regeling hield in dat de overheid één procent van de bouwsom beschikbaar
stelde voor kunst

Aarzelen
De commissie die belast werd met het zoeken naar een geschikte kunstenaar wilde
het liefst een kunstwerk waar bewoners een band mee zouden kunnen krijgen. Er moest
niet zomaar een kant en klaar kunstwerk geplaatst worden. Deze commissie schakelde
het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten in Amsterdam in, dat met een aantal
namen op de proppen kwam. Daaronder die van Marlene Dumas. Zwanger, nog niet zo
bekend, maar de kunstenaar lijkt al wel een eigen stijl te ontwikkelen, en juist die stijl
deed de commissie enigszins aarzelen. Daar zat iets donkers in – zou dat op die plek
geschikt zijn?
Het bleek echter een gouden greep. Dumas voelde zich heel betrokken bij de bewoners
en maakte makkelijk contact met hen. Een groep bewoners kwam zelfs bij Dumas op
bezoek op haar woonboot in Amsterdam. Wanneer Dumas in Het Hooghuys rondliep,
vroeg ze aan cliënten of ze een foto van hen mocht maken. Dan maakte ze er twee, één
voor hen en één voor haar, polaroids. Die polaroids werden de basis voor het kunstwerk.
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In haar eigen atelier werkte ze haar indrukken uit zonder dat ze al precies wist wat het
moest worden.
Uiteindelijk wordt het een portrettengalerij die samengesteld is uit 36 doeken van
50 x 60 centimeter groot. Het bijzondere daarvan is dat daar ook portretten van medewerkers tussen zitten, de directeur bijvoorbeeld is er ook bij. Maar als je die portretten
bekijkt, kun je niet zien wie bewoner is en wie niet. Dat is het mooie van dit werk. En
dat was ook de bedoeling van Dumas. Bij de presentatie van het werk zei ze: ‘Ik heb niet
de cliënten afgebeeld als curiositeiten of als zielige wezens. Wij zijn dat allemaal op een
gegeven moment, maar dat zijn niet de momenten waarop ik me wilde concentreren
voor dit project. Ik wilde mensen afbeelden in hun complexiteit en nooit in hun totaal
op te sommen (te definiëren) identiteit.’ Voor de bewoners was natuurlijk wel duidelijk
wie wie was, en door de verhalen over hen spon het kunstwerk een intiem web tussen
de bewoners.

ggz-Breda, waarvan één in Oosterhout. Daarvoor kon de kunstenaar niet op dezelfde
manier te werk gaan, want het was de bedoeling dat die cliënten daar na korte tijd weer
zouden vertrekken. Van hen kon dus geen blijvend portret gemaakt worden, want dan
zouden zij voor altijd als ggz-cliënt herinnerd worden. Daarom bedacht Dumas workshops voor hen waar ze zelf ook aan meedeed. De deelnemers maakten schilderijen,
maar ook een aantal maskers.

Laatste nieuws
Omdat het pand waar het zich nu bevindt afgebroken gaat worden, heeft
GGz Breburg het werk nu (2018) in langdurige bruikleen geschonken aan
twee instellingen: Museum De Pont in Tilburg en Het Dolhuys in Haarlem.
Op deze locaties zal het afwisselend getoond worden. Nu hangt het in een

Gelijk
Inmiddels heeft het Hooghuys een klein museum. Miekie Timmers, een van de
twee projectondersteuners, brengt me naar de portettengalerij in het restaurant. Ze
vertelt dat er onder het eten nog steeds verhalen verteld worden over de geportretteerden. Zo had Dumas het ook bedoeld, een soort levend kunstwerk. Maar het wordt wel
minder; niet iedereen is er nog, overleden, of verhuisd...
En dan zijn we bij de portretten, onder het hoge puntdak van het restaurant. Miekie
wijst me op de man die twee keer is afgebeeld, met daar tussenin het portret van Jim
Morrison waar hij zo dol op was. Er is de man die als eerste zelfstandig ging wonen, er is
de vrouwenliefhebber, en ja, ook de directeur van destijds. In het onderste deel valt een
vrouw met een regelmatig gezicht op. Cliënt, of therapeut? Bij Dumas zijn ze gelijk.
Het zijn donkere portretten, maar ze maken geen donkere, neerslachtige indruk; doordat daarnaast zachte kleuren zijn gebruikt. De
portretten stralen rust uit. En dan ontdek je
meer. Een rechtopstaande kikker, een knuffel,
de maan, een varken, een geitje met zijn achterste naar je toegekeerd. Verwijst die uitdagende pose naar seksualiteit, die voor veel
bewoners verwarrend is? En de maan naar de
nacht, de dood? Zo roept dit kunstwerk allerlei
vragen op. Linksonder staat een geschilderd
gedicht van Jan Arends. Indrukwekkend, het
past zo mooi bij elkaar.
Toen Dumas dit werk af had, was ze nog
niet klaar. Tot de opdracht hoorde ook het
maken van werk voor nog drie locaties van de
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ruimte in De Pont, waar het door de hoge muren goed tot zijn recht komt.
Er is een bankje bij geplaatst zodat de bezoeker in alle rust het werk in ogenschouw kan nemen. Want, is te zien wie patiënt is en wie niet? Niet altijd.
En dat was ook de bedoeling. Dit gegeven maakt het werk van Dumas zo
intrigerend. Mooi is dat het werk nu voor een groot publiek bereikbaar is.
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beeldende kunst

Atelierbezoek Ingrid Simons

g e p u b l i c e e r d > o k to b e r 2 0 1 4

Ze draagt zwarte kleding, maakt donkere schilderijen en houdt van heavy metal.
Toch is Ingrid Simons niet zwaar op de hand. Integendeel, vrolijk lachend opent
zij de deur van haar atelier in Valkenswaard. De kleine ruimte staat vol met
donkere landschappen. In een hoek ligt als een vorm van conceptuele kunst een
berg uitgeknepen tubes: het bewijs van haar productiviteit.

Ingrid Simons

Irma van Bommel | Foto’s Piet den Blanken

I

ngrid Simons (1976) groeide op in Valkenswaard. Ze heeft daar nu haar atelier in
Cultuurcentrum Carolus waar onder andere ook het Nederlands Steendrukmuseum
is gevestigd. Ze woont in Eindhoven. In de jaren negentig volgde zij haar opleiding
aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Hertogenbosch, waar ze koos voor de
richting tekenen, schilderen en grafiek. Schilderen is haar hoofdbezigheid. Daarnaast
verdiept ze zich ook in de grafische kunsten. Bij Grafisch Atelier Daglicht in Eindhoven is
zij werkzaam als kunstenaar-ondersteuner. Sinds een paar jaar beschildert ze ook tegels
en vazen.

Unheimlich
Ingrid Simons maakt expressieve landschappen met dik opgebrachte verf. In haar
werk legt ze een sfeer van verstilling, maar ook van Unheimlichkeit en verval. Lange tijd
gebruikte ze donkere tinten. Onder invloed van haar verblijf in Portugal is er de laatste
jaren meer kleur en meer licht in het werk gekomen. De landschappen die zij schildert,
bestaan veelal uit bos en water. Vaak heeft ze er paden aan toegevoegd. ‘Om mensen te verleiden het landschap in te stappen.’ De paden lossen echter in de verte op.
Symbolisch voor het pad des levens waarvan je ook niet weet waarheen het zal leiden.
Vaak geeft ze een landschap bij nacht weer. Daarvoor maakt ze nachtelijke wandelingen.
Juist de nacht leent zich voor het uitdrukken van een onheilspellende sfeer. Het schijnsel van de maan zorgt voor spanningsmomenten. Er ontstaat een dualiteit van licht en
donker. Ze haalt de inspiratie voor haar landschappen dichtbij huis, maar sinds een paar
jaar ook in Portugal. ‘In Portugal heerst een haast paradijselijke sfeer. Maar te mooi kan
ook unheimlich zijn.’

Pasteus
In haar vroege werk is een ontwikkeling merkbaar van stedelijk landschap met figuren naar stedelijk landschap zonder figuren. Van daaruit verplaatste haar belangstelling
zich naar de natuur. ‘Met de natuur als onderwerp kun je nog meer spelen met verf.’
De mensen in haar vroege werk gaf ze met kleding en al zó weer dat ze deden denken
aan rauw vlees. Daarmee kan een link gelegd worden naar het werk van Francis Bacon
en Chaïm Soutine. Maar ook is invloed merkbaar van de impressionisten. Met haar land-
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schappen geeft Simons een impressie van de werkelijkheid en zoekt zij de grenzen op
tussen abstract en figuratief, tussen pasteus opgebrachte verf en in detail weergegeven
blaadjes van de bomen waar licht op valt. Als ze veel details heeft toegevoegd, teveel
naar haar zin, gaat ze er met een grove kwast en terpentijn overheen. ‘Het mag niet te
braaf worden,’ zegt ze.

zo’n zes weken doorgebracht in een klooster, in Nederland, Duitsland en in Zwitserland.
‘Ik vind die mystiek heel mooi. Toen ik in Den Bosch woonde, in mijn studietijd, ging ik
vaak naar de Sint-Janskathedraal om tot rust te komen.’ Ze maakte studies in zwart-wit
van de lichtval door de ramen. ‘Ik zie het als een uitdaging om alle kleuren te definiëren
in zwart-wit.’
Simons heeft nu meerdere keren een werkperiode doorgebracht in Portugal. Onder
invloed van het felle zonlicht daar heeft ze meer kleur in haar werk toegelaten. Ook is
ze zich in Portugal gaan bekwamen in azulejo, het beschilderen van tegels. Later is ze
ook vazen gaan beschilderen. Azulejo lijkt op Delfts blauw, maar is anders van karakter.
Recentelijk is ze ook in Nederland vazen gaan beschilderen.

Alentejo

‘In eerdere landschappen schilderde ik mensen op de rug gezien, om op meer abstracte
wijze een portret van hen te maken, enkel door hun houding. Nadien leerde ik het werk
van de romantische schilder Caspar David Friedrich kennen waarbij hij uitkijkt over een
meer, net als de mensen in mijn werk uitkijken over een landschap. Daarmee betrek je
de toeschouwer bij de voorstelling.’
Ze werkt met olieverf op doek. ‘Ik houd van het veren van het doek.’ Een harde ondergrond, bijvoorbeeld hout, werkt heel anders. Met dikke klodders verf bouwt ze een
beeld op. Dat is een kunst apart, want hoewel je zou verwachten dat het niet zo nauw
komt, is dat wel het geval. Ze zet tijdens het werken vaak heavy metal muziek op. Dat
werkt ondersteunend. ‘Zwarte kleren, donkere schilderijen en metal muziek. Dat hoort
bij Ingrid Simons,’ zegt ze lachend.
‘Ik weet wanneer een werk af is. Als ik het ervaar alsof ik in het landschap sta, dan is het
af. Soms wil ik het nog wel een beetje bijwerken. Meestal nat in nat, achter elkaar door.’
‘Door de dik opgebrachte verf duurt het wel een half jaar voor een werk goed droog is.
Maar ik heb die tijd ook wel nodig om een werk los te laten.’

Madonna
Meestal kiest ze landschappen als onderwerp. Een enkele keer schildert ze iets
anders. Zo maakte ze een schilderijtje van een zwarte Madonna, een beeldje dat ze
ontdekte in een kerk in Baskenland in Zuid-Frankrijk. Van dichtbij is het een zwarte verfmassa met witte puntjes. Pas als je afstand neemt, zie je een prachtig beeld van Maria
ontstaan. Het is opgebouwd uit dikke verfklodders, maar zo treffend opgebracht dat het
niet op een andere manier had gekund.
Ook heeft ze een serie kathedralen geschilderd. Drie maal heeft ze een werkperiode van
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Simons werkt het liefst in haar eigen atelier of in geval van een werkperiode elders
in een vaste studio. ‘In andere gastateliers waar ik me niet zo thuis voel, werk ik braver
en wordt het werk vlakker.’ Ze heeft al een paar keer in de streek Alentejo in Portugal
hetzelfde atelier getroffen, wat heel prettig was. Ook heeft ze meerdere keren in Berlijn
gewerkt, niet voor de schilderkunst maar voor de grafiek.
In 2013 heeft ze in eigen beheer en in een beperkte oplage een boek uitgegeven: Só os
caminhos eram meus, wat zoveel betekent als ‘Alleen de paden waren van mij’. De titel
is afkomstig uit een Portugees gedicht van Almeida Negreiros en verwijst naar de paden
die je kiest in het leven. Volgens Simons zijn het de keuzes die je maakt in het leven die
belangrijk zijn, niet het einddoel. Het boek, dat als een eerbetoon aan Portugal is vervaardigd, is bijna uitverkocht.
Sinds 2013 heeft ze een nieuw onderwerp aan haar repertoire toegevoegd: waterlelies.
Hiermee is ze voor het eerst vlakvullend gaan werken, dat wil zeggen dat er geen
horizon meer te zien is. Geïnspireerd op de bekende waterlelies van Monet, zich afvragend wat ze nog toe zou kunnen voegen, is ze met het onderwerp aan de slag
gegaan. Voor Simons betekent het een volgende stap in de richting naar abstractie.
www.ingridsimons.com
In de serie atelierbezoek is ook verschenen
grote ateliers | werkplekken:
TextielLab | Beeldenstorm | Europees Keramisch Werk Centrum | Grafisch Atelier Daglicht
beeldend kunstenaars
Sigrid Calon | Lucas Silawanebessy | Stijn Peeters | Margot Homan |
René Ziedses des Plantes | Marja Vink | Paula Bastiaansen | Wiel Wiersma |
Jalila EssaIdi/BioArt Lab | Johanna Schweizer | Atelier van Lieshout (Joep van Lieshout) |
Gerard Engels | Wijnand van Lieshout | Matijs van de Kerkhof |
Olav Slingerland | Mirjam Pet-Jacobs | Hetty Oom | Paul Legeland | Paul Bogaers

Vangnet voor kunst & cultuur
brabant cultureel vijf jaar digitale boodschapper

27

b e e l d e k u n s t | f i l m e n f oto g r a f i e | h i s to r i e | m u z i e k

Peter Hofland een veelzijdig talent
dat bescheiden op de achtergrond blijft

g e p u b l i c e e r d > 1 8 j a n ua r i 2 0 1 8

Waar hangt het vanaf of iemand als kunstenaar wordt erkend en gewaardeerd?
Moet het werk ‘mooi’ zijn en wat is dat dan, mooi? Is controverse een criterium?
Vernieuwing? Maatschappelijke relevantie? Spelen randverschijnselen een rol?
Een antwoord op dit alles volgt hieronder uiteraard niet. Oordeel zelf of en
hoezeer het werk van Peter Hofland uit Tilburg erkenning verdient.

Peter Hofland

Toine van Corven

H

ij wordt op 10 december 1951 geboren in de Tilburgse wijk Broekhoven 1, waar zijn
vader een zaak in naaimachines runt. Pa is tevens uitvinder, in ieder geval zeer
creatief. “Daar heb ik het van”, weet Peter Hofland, die zich Tilburger in hart en
nieren voelt en die zijn stad, ook in zijn werk, altijd trouw is gebleven.
Ondanks zijn grote bescheidenheid is hij in Tilburg al jaren bekend als artistiek geluidstechnicus en wint hij aan bekendheid met foto’s, korte films en documentaires. Hoe het
in Tilburg eerst was en hoe het nu is, vormt een belangrijk thema in zijn werk. Maar ook
zijn nieuwsgierigheid, een bijzondere lichtval of ‘gewoon’ schoonheid kunnen zomaar
een mooie foto of film opleveren. Veel minder bekend (want als zodanig nog niet zo
lang actief) is Hofland als kunstschilder. De meeste schilderijen maakt hij in Frankrijk.
Olieverf op doek vooral, maar ook mixed media.

Zolder
Op Facebook, waar hij zijn werk de laatste tijd geregeld onder de aandacht brengt,
zijn mensen enthousiast verrast. In zijn atelier, op de zolder van zijn woning, begonnen
we aan een klassiek uit te schrijven interview, maar door kennismaking met de aard van
zijn werk was al snel duidelijk dat het meer voor de hand ligt om dat werk voor zichzelf
te laten spreken. Brabant Cultureel is per slot van rekening een digitaal medium en ook
de kunstenaar bedient zich graag van bijvoorbeeld Instagram en YouTube. Dus volgen
vanaf hier links in de tekst naar beelden en geluiden die bij elkaar een impressie opleveren van wat Peter Hofland zoal presteert op kunstzinnig gebied. Laat je meeslepen in
zijn wereld, een wereld van kunst, beeld en geluid – wel liefst afspelen met goed geluid!
Laten we beginnen met een link naar een filmpje dat hij maakte over het klooster van
De Rooi Harten aan de Tilburgse Bredaseweg. Waar decennialang paters woonden,
mochten enkele jaren geleden vastgoedjongens hun gang gaan. Welke gevolgen dat had,
laat Peter Hofland in twee minuten zien:
Requiem voor De Rooi Harten
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Films en documentaires maakt hij in eigen beheer en in opdracht. Zoals voor de
gemeente Tilburg, die zo in de loop van de jaren materiaal van nu al onschatbaar historische waarde in bezit kreeg. Over de teloorgang van de textielindustrie vanzelfsprekend, maar ook films en foto’s van stadsgezichten, gebeurtenissen en portretten van
mensen en beroepen die anders al lang vergeten zouden zijn. De volgende links tonen
respectievelijk textielfabriek AaBe, Gebouw 50-51 in de Spoorzone, een verrassende
rit per BBA-bus van Tilburg-zuid naar oost en ten slotte een filmpje over een man die
ergens in de krochten van de Tilburgse binnenstad trommelvellen maakt.
Het wel en wee van AaBe
Spoorzone Tilburg
Van Zuid naar Oost

Met Soundscapes betrok hij een eigen geluidsstudio in hartje stad. Talloze cd-opnames
zijn er gemaakt. Tegenwoordig werkt hij in zijn huis. Op zolder. Of in Frankrijk, waar hij
een tweede huis heeft. En veel op locatie. Vóór 1992 was (en kon) het allemaal minder
bedrijfsmatig. Hij vroeg en kreeg subsidies voor projecten en werkte daarnaast tien jaar
als geluidstechnicus op het conservatorium.

Improviserend
Schilderijen maakt hij zoals hij van geluiden muziek maakt: sferisch, in klank, kleur
en vorm. Maanden is hij bezig met een schilderij, improviserend, werkend op gevoel.
Je moet vooral tijd nemen om ernaar te kijken. Om telkens iets nieuws te ontdekken op
het doek. Wil hij er iets mee zeggen? Nee. Wat je ziet, dat ben ik, zegt ie. En: “Een schilderij van mij kun je het best vanaf een afstand bekijken. Je kunt het ook gerust kantelen
als je het beu bent. Een goed schilderij klopt van alle kanten.”

Trommelvellen fabriek

Exposeren
Soundscapes
Hofland documenteerde ook Tilburgse kunstenaars, zoals Werner Moonen, Ad
Willemen, Frans van Amelsfort en Wijnand van Lieshout. Zijn beeld- en geluidskunst
komt vaak tot stand in samenwerking met Tilburgse muzikanten als Paul van Kemenade,
Eric van der Westen, Jeroen van Vliet en Hans Sparla. Onderstaande link, over ‘38 jaar
Soundscapes’, het bedrijfje waarin hij sinds 1992 zijn activiteiten onderbrengt, laat dit
aardig zien:
Compilation of 38 years Sound and Images
Peter Hofland is autodidact. Als kind ging hij eerst naar de Lagere technische school,
later naar de Middelbare technische school, om elektricien te worden. Apparatuur
knutselde hij zelf in elkaar, zoals zijn eerste synthesizer. Muziekonderwijs genoot hij
nooit. Wel kocht hij van jongs af aan veel platen, vooral jazzmuziek. Hij is dan wel geen
muzikant, maar voelt zich wel sterk tot de muziekwereld aangetrokken. “Klungelen met
geluid”, noemt hij het componeren van klanken.
In 1972 kwam hij in bezit van zijn eerste Philips bandrecorder en begon hij met het
registreren van allerlei geluiden. Vogels, razend verkeer, industrieel geluid, wind, zee.
“Ik heb altijd dingen willen vastleggen. Het begon met geluid. Later fotografie en film.
De laatste drie jaar schilder ik erbij. Ik heb altijd al moeilijk kunnen kiezen. Ik hou van
experimenteren en volg daarin mijn hart.” Het geluid bij zijn films verzorgt hij zelf.
Twee voorbeelden: Industrial Age en At the Movies (met saxofonist Paul van Kemenade)
achter deze links:

Verdient dit en ander werk een expositie? In museum De Pont zou mooi zijn.
Waarom niet? Al gaat het veel over Tilburg, de artistieke waarde van veel van het werk
reikt verder dan de grens van de stad. In Tilburg is het voor kunstenaars (niet enkel
voor Peter Hofland) overigens droef gesteld met mogelijkheden werk te exposeren.
Veel galeries zijn gesloten of dreigen te sluiten.
Hofland is extravert noch commercieel. “Ik ben van de generatie dat de commerciële
kant geen item was. Hoe anders is dat nu! Bescheidenheid siert de mens, maar als
kunstenaar schiet je er weinig mee op tegenwoordig. Ik ben een maker, geen persberichtenschrijver. Belangrijker dan geld, vind ik dingen vastleggen voor het nageslacht,
zolang het nog kan. Een bijdrage leveren aan het geheugen van Tilburg. Zoals de laatste
Tilburgse wever filmen die vertelt hoe je een wollen deken maakt, dát drijft mij:
De textielarbeider
Meer zien van Peter Hofland?
Ga naar p.hofland op Instagram

Industrial Age
At the Movies
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brabant literair

Marketingwet: beste plek voor een
boekhandel is tegenover de concurrent

gepubliceerd > 22 december 2016

Het pand Ginnekenweg 52-54

In een serie artikelen over Brabantse boekhandels, met name sinds de crisis
van 2008, dit keer aandacht voor de firmanten van de Bredase boekhandel
Van Kemenade en Hollaers, onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie.
Vanuit het hen zo vertrouwde Ginneken lieten zij het oog laten vallen op
een plek richting binnenstad.
Olaf Douwes Dekker | Foto’s Piet den Blanken

K

ort na hun verhuizing in de zomer van 2016 lieten de beide firmanten Hein van
Kemenade en René Hollaers, gevraagd naar een interview meteen al, zonder aarzeling, weten dat het daarvoor nog te vroeg was. “Over een paar maanden doen we
dat graag, dan weten we meer.” En zo werd het november.

Hein van Kemenade
en René Hollaers

Terugblik
Het gesprek begint vanzelfsprekend met een terugblik naar de vestiging in 2006 in
het nieuwe pand aan de Ginnekenweg 269. Enkele honderden meters verwijderd van de
dan na vele jaren verlaten ouderwets aandoende, knusse en zeer geliefde boekhandel
in het Ginneken. Vrijwel naast de bekende horecagelegenheid Oncle Jean, tegenover de
grote Laurentius Kerk. Meer centraal in het Ginneken kon niet. Maar die winkel werd te
klein, het kón niet meer. Niet alle boeken konden behoorlijk worden getoond en er was
bij presentaties onvoldoende ruimte voor bezoekers.
En toen kwam dus vijfhonderd meter verderop – de omzet groeide – een logische overgang naar een nieuwe, zeer grote winkelruimte. De ontwikkeling leek een goede investering. Het pand werd ook als onroerend goed eigendom van de firmanten en scheen
een goede oudedagsvoorziening. Ook het filiaal in de Haagse Beemden liep (nog) uitstekend. Maar de omslag eind 2008 ging ook aan deze ondernemers niet voorbij. Wat zich
aanvankelijk als een uitstekende stap had getoond, werd naarmate de crisis zich in de
omzet manifesteerde een lelijk blok aan het been. Er was inmiddels ook veel personeel
aan het bedrijf verbonden en ook dat begon op te breken.
Van Kemenade: “Het was vrij snel na 2008 al te merken. Nog niet meteen in de boekverkoop, maar als eerste in relatieartikelen, in eindejaarsgeschenken. Ook onze omzet
aan kantoorartikelen liep snel terug. Toen er steeds meer op cultuur werd bezuinigd,
liep ook de boekverkoop terug. Ook kwam de E-reader, maar die is nooit geworden wat
ze ervan verwacht hebben. Bovendien bleek daarbij, net als bij de platenindustrie, dat
E-books werden gekopieerd en gratis aangeboden via Pirate Bay en dat soort sites.”

René Hollaers en
Hein van Kemenade
hebben weinig ruimte
voor extra personeel.
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Bol.com is niet goedkoper

Hebben jullie nu de bodem bereikt en is er hoop op herstel?

“Helaas kon de overheid weinig doen aan deze vorm van diefstal, juridisch waren
er allerlei haken en ogen. Wat de overheid wel heel goed heeft gedaan, en ik denk
zelfs dat ons dat gered heeft, is het handhaven van de vaste boekenprijs. Als ze dat
niet gedaan hadden, waren we door de bol.coms en dergelijke al verdreven. Zelfs nu
nog denken veel mensen dat digitaal boeken kopen goedkoper is, maar dat is helemaal niet zo. Wij weten dat ook uit de praktijk, omdat veel klanten die bij ons kopen
vaak eerlijk vertellen dat ze op een site hebben gekeken of het boek digitaal niet
goedkoper was te bestellen.”
Hollaers: “Maar we zijn er nog!” Waarop hij zich spoedt naar een rinkelende telefoon.
Er is weinig ruimte voor extra personeel en de firmanten moeten al een tijdje een
flinke stap extra doen om iedereen te kunnen helpen. Zo is er geen plaats meer voor
de chique koffiemachine op het kantoor, er wordt ouderwets weer een pot stevige koffie gezet, daar kan iedereen wat van krijgen. Geen cappuccino meer.Van Kemenade:
“Wij hebben de winkel in de Haagse Beemden moeten sluiten. Gelukkig zijn wij er
op een nette manier van de winkel afgekomen. Maar daar is toch altijd veel tijd voor
nodig. Niet in de laatste plaats omdat je het heel lang nog blijft proberen. Er zijn ook
klanten die het je vragen, maar ontslagaanvragen en huuropzegging vragen ook tijd.
Als ons dat niet op tijd gelukt was hadden wij hier in Breda ook niet meer gezeten”,
voegt hij er eerlijk aan toe.

De nieuwe en even grote winkel: tijdelijk?
Van Kemenade: “Ook hier moeten we tegenover iedereen heel duidelijk zijn: wij
hadden het liefst in het Ginneken willen blijven. Er waren diverse opties, maar niets
leek te lukken. En wij moesten op een bepaalde datum uit ons pand vertrekken. We
hebben enorm veel moeite gedaan om een bepaald pand in het Ginneken te huren,
zelfs met het aanbod het lang, minstens vijf jaar, te huren. Maar dat pand was tijdelijk,
tot december 2016, verhuurd. En daar was niets aan te doen, zo bleek”.
“En wij konden moeilijk, zonder winkel, van de zomer tot december even ophouden
met boeken verkopen. Wij hadden de hele verhuisprocedure al opgestart, wisten
alleen nog niet waarheen. Toen deed dit pand, op nummer 52, zich op het laatste
moment voor als mogelijkheid, de voormalige Hubo, en daar voelden wij ons meteen
goed bij, zagen hier kansen. Of wij hier kunnen en willen doorgaan is nog een open
kwestie. Dat hangt van een aantal factoren af.”
Hollaers: “Leuk pand, maar wel een gribus. Vijftig jaar behanggeschiedenis.” Het klinkt
alsof je het van de muren moet krabben, maar de ruimte is bepaald royaal, de boeken
kunnen mooi en overzichtelijk in de kasten worden opgetast, ertussen is een hoop
ruimte voor extra toonbanken. Bovendien is er ideaal veel ruimte voor presentaties,
een houten podium verwacht de auteurs in hun voordrachten. Hollaers: “De klanten
vinden het hier gezellig, dat is het belangrijkste. En het is erg overzichtelijk omdat er
geen pilaren staan.”
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Van Kemenade: “Zeker, dat mag je wel stellen, we kunnen nu al zeggen dat er
sprake is van een bescheiden omzetherstel, maar de komende maanden zullen dat
moeten bevestigen. We wisten natuurlijk niet of al onze klanten uit het Ginneken ons
wel zouden volgen naar Zandberg. Dat is gelukkig grotendeels het geval en nieuwe
klanten komen er nu bij. Er heerst hier natuurlijk ook een meer stadse allure, we zijn
ook bewust wat laagdrempeliger geworden. Minder literair dan wij gewend waren,
maar er is nu meer verkoop van boeken over Gijp en Kieft. We verkopen meer tijdschriften en er worden nu ook wat meer cd’s aangeboden dan vroeger.”
Hollaers: “Volgens de exclusieve toeleverancier, de voormalige exploitant van Spronk,
is er sprake van een bescheiden toename van cd-verkoop.”
Van Kemenade: “Zolang wij hier tijdelijk zitten, want daar is voorlopig nog steeds
sprake van, zullen wij nog niet besluiten tot een koffiehoek of iets dergelijks. Geen
exploitant van een beetje formaat zal hier willen investeren zolang wij hier tijdelijk
het pand huren.”

Buurman
Voor een vorig artikel in Brabant Cultureel over de situatie van de Brabantse boekwinkels vond er een gesprek plaats met Ton Dekkers, de exploitant van Boekhandel Vives,
vrijwel recht tegenover de huidige winkel van Van Kemenade en Hollaers. Het was duidelijk dat Dekkers even moest slikken, om niet te zeggen: grote moeite had met jullie keuze
je hier, al of niet tijdelijk, te vestigen.

Van Kemenade: “Ja, maar dat blijkt toch in de praktijk erg mee te vallen. We zitten in
dezelfde inkoopcombinatie. Wij hebben heel goed met onze collega van Vives overlegd en zullen er alles aan doen om te zorgen dat wij beiden baat hebben bij onze
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positie. Als er nu iemand hier komt en vraagt om een blocnote dan zeggen wij dat hij of
zij daarvoor even naar de overkant moet gaan. En dat werkt uitstekend. We hopen heel
erg dat we kunnen bereiken dat wij beiden bij elkaars positie profijt kunnen hebben. De
verhouding met Ton Dekkers van Vives is heel hartelijk en ook wij halen al onze eigen
kantoorbehoeften bij Vives.”
Hollaers: “Voor typisch specialistische kantoorbenodigdheden verwijzen wij consequent
naar de overkant. Wij hebben hem als eerste verteld dat we ons hier zouden vestigen,
zodat hij het niet van een ander zou horen. Daar was hij wel niet blij mee, maar dat
hebben we wel gedaan. De grootste grap hierbij is dat wij als adres 52-54 hebben, maar
Vives zit daar precies tussen: op 53! Wij hebben onlangs, in een goed zakelijk overleg,
met elkaar afgesproken dat wij graag samenwerken. Dat wij, als het even kan, klanten
naar de ander doorverwijzen en dat wij beiden tezamen alle potentie die er commercieel
boven de markt in Breda-zuid hangt gezamenlijk moeten kunnen afvangen.”
Tot volledigheid van onze berichtgeving gingen wij, voorafgaand aan het interview met
Van Kemenade en Hollaers, langs bij Ton Dekkers. En het aardige is dat hij volkomen
bevestigde wat zojuist door Hein van Kemenade en René Hollaers werd gezegd.
Ook hij heeft eigenlijk nog helemaal niet gemerkt dat er een concurrent aan de overkant zit. En zijn omzet toont geen krimp.
Ik zie Boekhandel Van Kemenade en Hollaers nog niet zo snel verdwijnen. Factoren van
economische aard kunnen altijd dwarszitten, maar verstandige mensen, zoals de juiste
pandverhuurders, doen geen domme dingen. En boekhandelaar Kreyns zat vroeger op
nummer 40, dat houden we in ere.

Column Onderweg
Joep Eijkens gaat nooit de deur uit zonder camera. Er valt onderweg ook zoveel te zien
dat hij wil vastleggen – van bijzondere mensen tot rare plekken, van mooi licht tot
kauwen in een kloostertuin. Voor Brabant Cultureel maakt hij deze rubriek waarin tekst
en fotografie worden gecombineerd.

www.libris.nl/vankemenade-hollaers
www.blz.nl/vives

Meisje in blauw en geel
Museum De Pont is een fotogenieke plek. Dat heeft niet alleen te maken met
de lichtval door de sheddaken, herinnerend aan het textielverleden van het
complex. Ook de ruimte zelf is prachtig. Ik vind haar nu en dan zelfs interessanter
dan de tentoongestelde kunst. Het hele museum is één groot kunstwerk. Vooral
als er niet teveel bezoekers zijn.
Soms passen bezoekers en kunstwerken mooi bij elkaar. Zoals de vorige keer dat
ik het Tilburgse museum voor hedendaagse kunst bezocht. Kijkend naar het werk
van de Schotse kunstenaar Callum Innes – grote fel gekleurde vierkanten – zag ik
in mijn linkerooghoek op zeker moment een meisje naderen dat kennelijk hield
van de kleur blauw. Zelfs haar haren waren blauw. (“In haar blauwe periode”,
schoot door mijn hoofd). Ze wilde wel even poseren en toen ze voor het gele vlak
stilstond, maakte ik een foto. Het blauwe vlak werkte ook wel. Maar nee, geel was
vermoedelijk beter. En opeens besefte ik dat ik vaker dit soort schoonheid najoeg.
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Licht en donker bij Toon Michiels

Toon Michiels in zijn werk-

g e p u b l i c e e r d > o k to b e r 2 0 1 5

kamer thuis, 26 februari 2004.

Onlangs overleed fotograaf Toon Michiels (Boxtel 1950 – Den Dungen 2015).
Zijn fotografie leeft voort. Zijn werk krijgt de komende maanden volop
aandacht in twee Nederlandse fotomusea. Een persoonlijke terugblik op
Michiels en zijn werk.
Joep Eijkens | Foto’s Joep Eijkens

D

e eerste keer dat ik Toon Michiels ontmoette, was eind februari 2004 op een
koude winterdag in ’s-Hertogenbosch. Via zijn fotografie had ik al veel eerder
kennis met hem gemaakt. En dan vooral via dat ene bijzondere fotomapje dat in
1974 onder de titel Zeldzame Mensen/Rare People verschenen was als relatiegeschenk
van de gerenommeerde Drukkerij Rosbeek in Hoensbroek.
Dat mapje bevatte 32 losse reproducties van foto’s die Michiels in 1972/73 gemaakt
had van Sjo Pol en Marinus de Bresser, boerenmensen uit Best die leefden in een oude
boerderij waar de tijd stil leek te staan sinds de jaren vijftig. Je hoefde maar enkele foto’s
te zien om te weten dat de toen 22-jarige Toon haast kind aan huis moet zijn geweest bij
het kinderloze echtpaar. Hoe had hij anders zo dicht bij deze mensen kunnen komen?
Wat dat betreft deden deze foto’s mij denken aan Café Lehmitz, het grandioze fotoboek
van Anders Petersen over de clientèle van een bierkroeg in de jaren zestig, zeventig aan
de Reeperbahn in Hamburg. En zoals Café Lehmitz de internationale doorbraak betekende voor de Zweedse fotograaf, zo stond ook Zeldzame Mensen/Rare People aan
het begin van Michiels’ carrière. Geen fotograaf had zo ontroerend – zonder nostalgisch
te worden – Brabantse boeren vastgelegd sinds Martien Coppens in zijn meesterlijke
debuut Rond de Peel uit 1937. En gaat het bij de afstandelijker werkende Coppens
voornamelijk om min of meer geposeerde portretten, Michiels neemt je echt mee in het
dagelijks leven van Sjo en Marinus, mensen die zich van geen camera bewust lijken.

Toon Michiels in sporttenue
met zijn onafscheidelijke
hondje Elvis thuis aan de
Frederik Hendriklaan
in ’s-Hertogenbosch,
23 februari 2008.

Neon Signs
In 1977 verscheen een herdruk in eigen beheer. En daar bleef het niet bij, want
de (uitgebreide) serie werd in 1986 te boek gesteld en beleefde in 2013 zijn vijfde
druk. Datzelfde jaar werden originele afdrukken opgenomen in de collectie van het
Rijksmuseum.
Van de andere fotoboeken die Michiels publiceerde – waaronder diverse boeken met
reisfoto’s – is het eveneens door Drukkerij Rosbeek geproduceerde boekje American
Neon Signs by Day & Night uit 1980 wel het meest bijzonder. Het bevat veertien
uitklapbare tweeluiken van foto’s die Michiels tijdens reizen door Amerika maakte van
de neonverlichting van evenzoveel wegrestaurants en motels, steeds frontaal vanuit
hetzelfde standpunt gefotografeerd, de ene keer bij dag, de andere bij nacht.
Het conceptuele project liet zien dat Michiels ook als vormgever aardig aan de weg

Op de internationale fotoboekenbeurs Off Print in Parijs,
14 november 2014.
Michiels maakt een lange neus
naar de fotograaf.
Links van hem Christien Bakx.
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De omslag van ‘American Neon Signs by Day & Night’ (1980).

In 1986 werd de serie ‘Zeldzame Mensen/Rare People’ in uitgebreide vorm voor het eerst te boek gesteld.

timmerde. En wie het boekje – inmiddels een
gezocht collectors item – naast zijn spraakmakende debuut zou leggen zonder de naam van
de maker te kennen, zou makkelijk kunnen
denken dat het om twee verschillende fotografen gaat.

Depressies
Op het persoonlijke vlak ging het de
Bossche fotograaf een stuk minder goed
af, voor zover ik weet met name vanaf de
jaren negentig. Jarenlang hoorde je vrijwel
niks meer van hem. En als er al eens wat doorkwam, dan waren het steevast triest
stemmende verhalen: dat hij geen geluk had in de liefde, veel te veel dronk, aan zware
depressies leed en af en toe zelfs opgenomen werd in een psychiatrische instelling.
Fotografeerde hij eigenlijk nog wel?
Maar op een of ander manier lukte het Michiels toch om uit het diepe dal te komen.
Toen ik hem die winterse ochtend in 2004 voor het eerst ontmoette, was hij zelfs bezig
met een soort comeback als fotograaf. Peter van der Velden van uitgeverij Kempen
Publishers zou een vierde druk van zijn boek Zeldzame Mensen/ Rare People op de
markt brengen en er stond een gelijknamige tentoonstelling op stapel in De Beyerd in
Breda. Genoeg aanleiding dus voor een interview.
Michiels woonde toen aan de Frederik Hendriklaan in een huis dat direct de aandacht
trok door de vele speels opgehangen nestkastjes aan de gevel. Ook binnen vielen me een
stuk of tien nestkastjes op, naast diverse kindertekeningen waaronder een van ’n veulentje, drinkend bij de merrie. ‘Ik had een gezin willen stichten, maar dat is dus niet gelukt,’
was een van de eerste dingen die hij zei. ‘En daar heb ik het nog steeds moeilijk mee.’

Wederopstanding
Er stond muziek op van de Texaanse countryzanger Townes Van Zandt, de cd A Far
Cry from Dead. Een cadeautje van Peter van der Velden. ‘Op de wederopstanding van
een vakman en vriend,’ had die erop geschreven. Gezeten aan een werktafel met achter
zich een groot schilderij van een sterrenhemel vertelde Michiels honderduit over al zijn
plannen. Plannen voor nieuwe projecten, boeken en reizen.
Maar ook ging hij uitvoerig in op de ontstaansgeschiedenis van Zeldzame Mensen/
Rare People. Zijn verhaal begon in 1972 toen hij voor zijn eindexamenjaar stond aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in ’s-Hertogenbosch. Die zomer reisde hij
voor het eerst naar de Verenigde Staten; de inspiratie voor zijn afstudeerproject vond hij
echter niet daar, maar niet ver van zijn geboorteplaats Boxtel.
‘In die tijd,’ zo vertelde hij, ‘vree ik met een meisje uit Oisterwijk waar ik smoorverliefd
op was. Ze leek op Marianne Faithfull, de toenmalige vriendin van Mick Jagger, één van
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Theo van Gogh verzorgde het nawoord.

mijn helden. Op een dag liepen we over de Lind
en zag ik in de etalage van fotograaf Vlaminckx
een paar foto’s van een boerenechtpaar, Sjo Pol
en Marinus de Bresser. Er klopte iets niet aan die
foto’s vond ik, ze waren kapot geflitst. Maar ik dacht
aan mijn afstudeerproject en probeerde erachter
te komen waar die boerenmensen woonden. Nou
kweekte ik met Henk Huiskens in Oirschot rozen
om wat bij te verdienen en zijn buren wisten waar
Sjo en Marinus woonden, in het Bests Broek. Dus ik
ben daar naartoe gefietst en heb gevraagd of ik ze
mocht fotograferen. Nou, ze vonden het geen enkel
probleem, dat verbaasde mijzelf ook.’

Spontaan
‘Die eerste keer had ik geen fototoestel bij me,’
vervolgde hij zijn verhaal. ‘Ik ging er wel vaker heen
zonder te fotograferen. Dan hielp ik bijvoorbeeld
bij het voederen van de paarden en de kippen. Voor
mij was het ook een uitlaatklep. De tweede keer ben
ik begonnen te fotograferen. Eerst nog 6 x 6-foto’s
met een Rolleicord. Maar ik kon er niet spontaan
mee werken en ben overgestapt op een kleinbeeldHet originele mapje van ‘Zeldzame Mensen/
camera. Daarmee kon ik doen wat ik wilde, kon ik
Rare People’ verscheen in 1974. Hier de
fotograferen wat ik voelde.’
tweede druk uit 1977 die Michiels in eigen
‘Het was in dat boerderijtje verrekte donker.
beheer uitgaf, wederom in een oplage van
Vandaar natuurlijk die flits die Vlaminckx gebruikt
1000 exemplaren.
had. Maar dat probleem loste ik op door mijn 400
asa film op te waarderen tot 3200 asa, al werden
de negatieven daardoor wel dunner, wat je weer bij het afdrukken moest compenseren. Ik heb er van najaar ’72 tot de zomer van ’73 aan gewerkt, dus tot aan de eindexamen-presentatie in het Noordbrabants Museum.’
Michiels maakte in totaal zo’n 1600 opnames. Via zijn leraar Baer Cornet kwam hij in
contact met de hoogaangeschreven Drukkerij Rosbeek die zoals gezegd een selectie
uitbracht als visitekaartje en relatiegeschenk. Het fotomapje kwam vervolgens onder
ogen van Vara-man Koos Postema die in Sjo en Marinus wel een mooi onderwerp zag
voor een tv-documentaire. ‘Op Kerstnacht is dat toen uitgezonden. Nou, en dat trok
weer kijkers naar het boerderijtje zelf. In het voorjaar gingen er zelfs dagjesmensen heen
in touringcars! Ze hebben er wel een beetje overlast van gehad, maar dat ebde snel weg.
Marinus vond het prachtig, die dagjesmensen. En dan denk ik: wie kijkt hier naar wie?’
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Van Gogh
In 1986 verscheen Zeldzame Mensen/Rare People voor het eerst in boekvorm, en
wel bij de gerenommeerde uitgeverij Fragment. Het bescheiden boekje begeleidde
een fototentoonstelling in het Van Gogh Museum. ‘Net zoals Van Gogh moet de jonge
Michiels op zoek zijn geweest naar “de ware humaniteit”,’ schreef de toenmalige directeur Ronald de Leeuw in een prachtig voorwoord. ‘Nou,’ zei Michiels achttien jaar later,
‘als menneke uit Boxtel was ik daar natuurlijk fier op, en nog.’
Was de serie in boekvorm uitgebreid van 32 naar 46 foto’s, de vierde druk (die op het
moment van het interview nog in voorbereiding was) zou er uiteindelijk 105 tellen.
Het was uitgever Peter van der Velden geweest die hem overgehaald had tot die heruitgave. ‘Ik ken Peter al uit de tijd dat hij nog die winkelketen had van Expo. Ik maakte ook
ansichtkaarten en posters voor hem. Het is een man die veel meegemaakt heeft...
Laat ik het maar zo zeggen: ik heb in een paar gestichten gezeten en Peter was een van
de weinigen die mij regelmatig op kwamen zoeken.’

Omslag van ‘Next Stop’ (1981)
met reisfoto’s uit Amerika.

Daglicht
We bekeken de proefprints. Sjo en Marinus, mooie boerenmensen van een jaar
of zeventig, zij met een sterk, soms bazig gezicht, hij meer zachtmoedig en tevreden.
Op één van de foto’s zit Marinus aan tafel met naast zich een sigarenkistje waarin een
transistorradiootje ligt. Michiels: ‘Daar zitten ze te luisteren naar Raden Maar, je weet
wel, dat radioprogramma van Kees Schilperoort. Na afloop werd dat kistje weer op de
schouw gezet.’ Het licht is prachtig. ‘Dat is ook de essentie: geen geconstrueerd licht
maar gewoon daglicht, dag, licht.’
Hij beschreef het echtpaar als mensen die zichzelf waren. ‘Mensen die geen enkele pretentie hadden... Wat dat betreft was ik best jaloers... Het waren mensen die heel onbevangen, natuurlijk in het leven stonden. Ze hadden Raden Maar en het weerbericht en
dat was het. Marinus ging trouwens wel eens tv kijken bij de buren. Dan keek hij soms
naar zo’n programma met van die vrouwen met de benen in de lucht, nou, en dan kreeg
hij thuis op z’n flikker van Sjo! Dat gebeurde ook wel als ie ladderzat terugkwam van de
paardenmarkt in Hedel.’
Op een van de volgende foto’s kwam Sjo weer in beeld. Het varken is geslacht en ze
lepelt doodleuk een oog uit zijn kop. En weer is het licht zeldzaam mooi. Michiels:
‘Allemaal met het licht dat het raampje gaf.’

Godsgeschenk
De geselecteerde serie eindigde haast vanzelfsprekend met foto’s van Marinus,
liggend op zijn sterfbed. Michiels: ‘Hij is met z’n 78ste gegaan, zij een half jaar later. Ze is
na zijn dood bij de nonnen terecht gekomen in Best. Ik ben haar daar een paar keer gaan
opzoeken, maar je kon zien dat ze wegwilde.’
Nee, daar had hij geen foto’s van. Hij vond dat er grenzen waren aan. ‘Ik heb het nu
ook weer gemerkt tijdens het carnaval bij het fotograferen van mensen. Als kunstenaar
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moet je knielen voor je schepping, je nederig
opstellen. Je krijgt het cadeau. Tenminste, als je
het ziet – en voelt, dat is nog het belangrijkste.
Soms zie ik oorlogsfoto’s. Zo respectloos... ik zou
het niet kunnen en ook niet durven. En wat je op
tv allemaal voorgeschoteld krijgt! Dan denk ik:
laat mij maar die romanticus zijn die met verbazing en bewondering om zich heen kijkt en weer
onder de mensen durft te komen.’
En terwijl hij alle fotokopieën voor de herdruk
weer bij elkaar verzamelde, zei hij: ‘Als ik dit
allemaal terugzie, is het toch een Godsgeschenk
geweest.’ Bij het afscheid gaf hij me het boekje
Toon Michiels. Een keuze uit zijn foto’s, deel
3 uit de serie Fotografen uit Brabant van het
Noordbrabants Genootschap. Op de voorpagina
schreef hij een opdracht met een citaat uit een
nummer van Townes van Zandt: To live is to fly,
both low & high.
Ja Toon, je hebt hoog gevlogen, heel hoog, en
laag, heel laag.

***
‘Reisfoto’s’ uit 1987 bevatte een voorwoord
van Cees Nooteboom.

De laatste keer dat ik Toon Michiels zag, was in november vorig jaar (2014) tijdens Paris
Photo. Om preciezer te zijn: op de internationale boekenbeurs Off Print. Christien Bakx
van Luïscius Books in ’s-Hertogenbosch verkocht daar werk van hem. De schijnwerper
stond vooral op een nieuwe versie van American Neon Signs by Day & Night, dat
andere boek waarmee Michiels furore maakte – internationaal gezien waarschijnlijk
meer nog dan met Zeldzame Mensen.
Hij leek in een opperbeste stemming en had daar ook alle reden toe: hij was kort daarvoor verhuisd naar een boerderij in Den Dungen en vertelde over zijn plan om een paar
maanden lang door zijn geliefde Verenigde Staten te reizen. Ook de tentoonstelling
van ‘American Neon Signs’ tijdens het befaamde fotofestival van Arles hoorde tot de
mooie vooruitzichten. Zeker, die heruitgave (door de Franse uitgeverij Marval) kwam
er, net zoals de tentoonstelling in Arles afgelopen zomer, maar Michiels was daar niet
bij. Christien Bakx: ‘Toon is kort na Paris Photo naar Amerika vertrokken, maar al snel
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kreeg ik een telefoontje dat het niet goed met hem ging en dat hij zich eenzaam voelde.’
Samen met haar man besloot ze naar de vs te vliegen. ‘We hebben toen een dag of
twaalf samen gereisd, heel leuk, en zijn ook samen weer teruggevlogen naar Nederland.
Maar een paar dagen later was het mis en zat hij weer in een zware depressie.’

Crisis
Zoals zij dat al langer deed, probeerde ze hem zo goed en kwaad als het kon terzijde te staan met allerlei praktische zaken – van de was tot de belastingaangifte. ‘Maar
ondanks alle hulp die hij kreeg, ook van de verslavingszorg, ging het niet meer. Hij
voelde zich ook schuldig dat hij al die hulp nodig had.’
Michiels werd weer opgenomen, maar volgens haar te vroeg weer naar huis gestuurd.
‘Op een gegeven moment heb ik gezegd: als je weer gaat drinken, Toon, kan ik niets
meer voor je doen. Maar het was trekken aan een dood paard, je kon het hem ook niet
kwalijk nemen.’
Op 5 oktober waarschuwde ze ‘de crisisdienst’ dat er al een paar dagen geen telefonisch
contact meer was met de fotograaf. ‘Samen met de mensen van de crisisdienst ben ik
toen naar Den Dungen gegaan. Ik heb de deur voor hen open gemaakt, maar ben niet
naar binnen gegaan.’ Binnen werd Toon Michiels dood aangetroffen. Hij bleek een einde
aan zijn leven te hebben gemaakt.
‘Voor Toon was het het allerbeste,’ zegt Bakx. ‘Het laatste jaar zocht hij steeds meer de
eenzaamheid op, op een gegeven moment kon je hem niet meer bereiken.’ Ze zegt er
alles aan te gaan doen ‘om de nalatenschap van Toon goed onder te brengen’.

Tentoonstellingen
Toon Michiels is dood maar de komende maanden is er volop aandacht voor zijn werk
in twee musea. In het Fotomuseum Den Haag loopt van 5 december 2015 tot en met 13
maart 2016 de tentoonstelling ‘boeren. Avonturen op het land’ over het boerenleven in
de Nederlandse fotografie vanaf 1885 tot heden. Centraal daarin staan de fotoboeken
Avonturen op het land van Ed van der Elsken en Zeldzame Mensen/Rare People van
Toon Michiels naast werk van Martien Coppens en de beroemde documentaire Het is
een schone dag geweest van Jos de Putter.
Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam presenteert van 24 januari tot en met 1 mei
2016 de tentoonstelling Toon Michiels / American Neon Signs by Day & Night. ‘Het
werk van Toon Michiels,’ zo valt te lezen op de museumsite, ‘is uniek in de geschiedenis
van de fotografie terwijl het allerlei interessante dwarsverbanden met dat van andere
kunstenaars en fotografen uit de jaren zeventig combineert: de systematiek van de conceptuele kunst en de minimal art, de vroege artistieke kleurenfotografie en de belangstelling voor populaire cultuur in onder meer de architectuur en stedenbouw.’
Oh, wat zou dat menneke uit Boxtel er fier op zijn geweest dit te kunnen lezen!
Temeer omdat geen van zijn boeken opgenomen werd in Het Nederlands Fotoboek,
geheel ten onrechte.
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Column Cul(t)cafés
jace van de Ven
Onlangs meegewerkt aan een boekje voor het afscheid van George van den Bosch,
vroeger drummer, maar sinds jaar en dag uitbater van Café Weemoed in Tilburg, een
bruin tentje waar regionale kunstenaars en regionale zich kunstenaar noemende
figuren elkaar ontmoeten. Trouwens, regionaal? Levi Weemoedt himself was er ook
al eens, en Ronald Giphart en Ilja Leonard Pfeijffer schreven er met weemoed over.
Iedere stad kent wel zo’n plek, De Bommel in Eindhoven of De Vrachtwagen in Breda,
meen ik, en in Den Bosch zal ook wel een hok met alcohol zijn waar je een kunstenaar
op stap kunt ontmoeten, of iemand die zich kunstenaar noemt. Ach, dit soort cul(t)cafés waar de muziek niet hard staat en als er al muziek gespeeld wordt, dat niet per
se van dat kaboeng kaboeng is. Cafés waar je een gesprek kunt voeren met mensen
die, de fles in de hand, een oplossing voor alle wereldproblemen schijnen te hebben.
Hier gun je het de gelukkige nitwit na zijn tiende consumptie voor even te denken
dat hij een genie is. Hier kun je die schrijver zonder boek spreken, die in zijn hoofd
zojuist zijn zoveelste roman voltooide. Of iemand die met ernstig gezicht luchtgitaar
speelt en duidelijk Santana doet vergeten. Of die tot nu toe niet opgemerkte wetenschapper die je een interessante theorie uitlegt die je halverwege niet meer kunt
volgen. En hij zelf zo te horen ook niet.
En dan die bierkenners die exact weten te verklaren waarom je Rochefort zou
moeten prefereren boven Chimay en Rodenbach boven La Chouffe en die het schijtlazerus krijgen van Heineken of Bavaria en die je vervolgens in willekeurige volgorde
alcoholische consumpties van allerlei aard naar binnen ziet gieten zolang ze maar
betaald zijn door een ander. Of zij die vinden dat George koppijnwijn schenkt, maar
die tot sluitingsuur in schielijk tempo blijven lurken.
Na enige uren herken je hun koppen van schilderijen van Jeroen Bosch of Adriaen
Brouwer en zie je de lijnen door de tijd. En je beseft dat je tot de zoveelste generatie
behoort die het wiel opnieuw uitvindt, die ziet dat zoiets ook nodig is omdat anders
alles fout loopt in de wereld. Jij ziet het, en gelukkig je gesprekspartner ook. Je wilt
zijn telefoonnummer op een viltje schrijven om af te spreken om jullie visies later
nog eens verder toe te lichten, maar die kutbrouwers van tegenwoordig verspreiden
viltjes die aan twee kanten bedrukt zijn. Alweer zoiets wat niet deugt!
Tot slot sta je in de plee met je kop tegen de muur boven een pisbak te leuteren.
De muren staan vol neergekalkte wijsheden. Het zijn kreten over kunst, seks en
samenleving, stoer, maar soms lees je er de eenzaamheid doorheen, hoe lollig ze ook
bedoeld zijn. Het is verdriet op zijn kop, dronkenmansliteratuur.
Gelaafd zoek je later je weg naar huis. Die kruisbestuiving tussen, kunst, cultuur
en maatschappij die Kunstloc, de opvolger van Kunstbalie en bkkc zegt te willen
bewerkstelligen, is al jaren te vinden in onze cul(t)cafés. Goed, Kunstloc bezigt een
ander soort prietpraat, maar toch?
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Paul Verlaine had een ironische passie
voor boeken
g e p u b l i c e e r d > 1 2 m a a rt 2 0 1 7

De Franse dichter Paul Verlaine kreeg eind negentiende eeuw een opdracht
om van te smullen: schrijf een cyclus gedichten over bibliofilie. Frappant was
dat hij zelf weinig waarde hechtte aan papieren uitgaven en het grootste deel
van zijn leven nauwelijks boeken en bundels bezat. Mede daardoor zal hij het
onderwerp met meer ironie hebben benaderd dan menig liefhebber lief was.
In dat spanningsveld beproefde vertaler Martin Hulsenboom zijn talent.

Portretfoto van Paul Verlaine,
genomen door Willem Witsen
in 1892.

Albert Hagenaars

“D

e trein zet zich opnieuw in beweging en voorgoed rijden we het rijk binnen van
Hare jonge Majesteit koningin Wilhelmina, eerste van die naam. // …ik ging
voor het raam staan. Mens, hoe anders waren ze geworden die vergezichten!
Een eindeloze bebloede, vergulde uitgestrektheid water, even vergroend door de laatste
inspanning van de zonsondergang, lag onbeweeglijk voor me, met zwarte zeilen van
nauwelijks bewegende boten in het groeiende donker en de neerslaande schemernevels.
Dit aan de linkerkant. Rechts hetzelfde schouwspel. Een eindeloze ijzeren brug, waar de
trein langzaam over reed met regelmatig geluid, machtig bijna, precies door de regelmaat in die macht…”
Met deze in 1978 door Karel Jonckheere vertaalde regels uit Quinze jours en Hollande
beschreef Paul Verlaine (1844-1896) zijn passage door Noord-Brabant, tot en met de
brug bij Moerdijk. Hij kwam op uitnodiging van de voormannen van De Nieuwe Gids in
1892 twee weken naar Nederland om conferenties in Den Haag, Leiden en Amsterdam
te geven. Behalve bovengenoemd boek wijdde hij ook enkele verzen aan het bezoek.
Het was zijn laatste reis naar een hem onbekend land. Er volgde nog wel een trip naar
Engeland, waar hij eerder had gewoond en gewerkt. Niet lang hierna boog hij zich over
zijn laatste gedichten: de Biblio-Sonnets, die door Martin Hulsenboom onlangs in het
Nederlands werden vertaald. Deze bestelde verzen over het onderwerp bibliofilie vormen het sluitstuk van een literair traject dat ondanks de korte levensduur van de maker
ruim duizend gedichten telt!

Rimpeling
Toen hij in 1866 debuteerde met Poèmes Saturniens, veroorzaakte die publicatie
nauwelijks een rimpeling in de vijver van de Franse poëzie, en die werd dan nog vooral
opgemerkt door collega-dichters. Toch bleek het achteraf een belangrijk moment.
Verlaine was namelijk één van de eersten die allerlei effecten opnam die je tot het
Impressionisme mag rekenen, zoals: uitzonderingen op de regels van de metrumtechniek; onverwachte eindrijmen; sferische beschrijvingen; een grote rol voor de suggestie.
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Enkele jaren later werden ze verweven in een aantal van de beste gedichten van de
Franse literatuur. Zij vormen de basis van de faam die hij aan het eind van zijn leven nog
mocht ervaren.
De Biblio-Sonnets hadden vierentwintig stuks moeten tellen. De dood van Verlaine
beperkte de reeks tot dertien overgeleverde teksten. Hulsenbooms vertaling is pas de
vierde. Ed Schilders noemt in zijn ook in dit boek opgenomen essay een Tsjechische
(al uit 1932), een Portugees-Braziliaanse (2010) en een Italiaanse (2015). Voor zover mij
bekend vertaalde geen andere vertaler één of meerdere gedichten uit deze reeks in het
Nederlands, ook niet Raf Tehuan in Paul Verlaine.
Poète Maudit (Antwerpen 1974) en evenmin Peter
Verstegen in Paul Verlaine. Honderd Gedichten
(Amsterdam 2014), om maar enkele vertalers te
noemen die een persoonlijke keuze uit het oeuvre
in boekvorm publiceerden. Dat is merkwaardig
want Verlaine produceerde dan wel opvallend veel
broddelwerk, vaak uit geldgebrek, maar de BiblioSonnets behoren daar niet toe, al kunnen ze ook
Vignet voor het gedicht Bibliomanie.
geen aanspraak maken op alleen lof.
Houtsnede van Richard Ranft voor
de uitgave van Biblio-sonnets (1913).

Procédé
Hulsenboom heeft gekozen voor een procédé waarin
met name de effecten goed in het Nederlands overkomen. Hij volgt Verlaine zover
mogelijk in zijn rijmschema’s maar niet ten koste van de natuurlijke zegging. Zo blijft de
opzet van abba – abba – ccd – ede van het openingsgedicht Bibliophilie intact maar
wordt het stramien abba- abba – cdd – cee van het volgende gedicht, Bibliomanie, in
de Nederlandse versie veranderd in abba – cddc – eff – egg. De vrijheid die Hulsenboom
zich gunt is waarschijnlijk het resultaat van de keuze die Verlaine maakte om de a-woorden op één na op te hangen aan (voltooid) deelwoorden: ‘fallu’, ‘élu’, ‘poilu’ en ‘relu’. In
het Nederlands heb je nu eenmaal niet de mogelijkheid met deelwoorden die scherpte
te halen. Alleen degene die op ‘-an’ eindigen komen dankzij het accent qua assonantie
in de buurt, maar zij missen toch evenzeer de kracht van het origineel. In dit geval heeft
Hulsenboom terecht gemeend het effect te moeten evenaren met woorden als ‘punt’ en
‘kunt’, ‘smart’ en ‘bard’.

Bibliomanie
Lire n’est rien: faut avoir lu; faut; l’a fallu!
Pour que si vous lisez dans les livres, qu’honore
La Reliure gaie ou sombre, que décore
Encore un blason fier ou tendre au choix élu,
Pourriez, hélas! contaminer d’un doigt poilu
D’amateur brut le vélin noble que, sonore
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Abstraitement, la gloire emplit, glaive ou mandore,
D’un grand héros ou d’un poète très… relu!
C’est vrai qu’étant à la fleur de votre bel âge,
Vous auriez tort -quand l’Amour vous laisserait cois
Un instant – de ne pas lire, – tels autrefois
Nous! – les exploits et les beaux vers, quittes, hommage
Suprême, à vénérer, dès dûment reliés,
Leur majesté, leur force et… leurs dos repliés!
Met niet minder lexicale vreugde trekt Hulsenboom een gelijkwaardige Nederlandse
variant uit zijn vertalershoed:

Bibliomanie
Niks lezen! Uitgelezen, klaar met lezen, punt!
Want als u werken leest, waaraan de Boekband eer
Bewijst, modest of bont, gestempeld met een teer
Of trots blazoen van excellente klasse, kunt
U met een onvervaarde vinger -tot uw smart! –
Het nobele velijn bezoedelen dat, schier
Melodisch is gedecoreerd met zwaard of lier:
De glorie van een held of vaak… herlezen bard!
U zou waarachtig dwalen als u in uw gulden
Jaren – nu en dan van Eros’ vuur bevrijd –
Zich niet verdiepte -zoals wij in vroeger tijd –
In epos en lyriek, voldaan om – hoogste hulde –
Voortaan voorgoed gebonden, zonder weg terug,
Te dwepen met hun pracht… en hun gebroken rug!

Tolerantie
‘Eer’, ‘teer’ en ‘schier’ en ‘lier’ lijken qua klank zoveel op elkaar dat ik hierboven met
iets meer tolerantie ook vier maal a had kunnen tikken in plaats van twee maal a en
tweemaal d. Ook is duidelijk te zien dat Hulsenboom met woorden speelt die in beide
talen dezelfde werking en betekenis hebben (blason-blazoen, gloire-glorie) alsmede
met woorden die een Latijnse achtergrond hebben (modest, excellent, nobel, melodisch,
gedecoreerd). Net als Verlaine hanteert hij vaak archaïsmen. Sommige vallen samen
met hun Franse achtergrond maar hij pakt ook heerlijk uit met Germaanstalig erfgoed
(onvervaard, smart, bezoedelen, schier, bard, waarachtig). In dat opzicht evenaart de
Nederlandse vertaling het origineel. Om de regels soepel te houden trekt Hulsenboom
onder andere meerdere woorden uit het origineel samen (majesté en force bijvoorbeeld
tot pracht, dat beide elementen overlapt en daarnaast macht en kracht oproept).
Vangnet voor kunst & cultuur
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De grootste uitdaging moet echter de openingsregel hebben geboden, een combinatie
die op elke vertalersopleiding kan worden geserveerd. De commanderende toon, ook
nog eens inhoudelijk programmatisch, is met de opsomming ‘lire’, ‘faut’, ‘lu’, ‘faut’, ‘fallu’
natuurlijk rijker dan ‘lezen’, ‘uitgelezen’, ‘klaar’, ‘lezen’, ‘punt’ maar Hulsenboom weet
wel dezelfde indringendheid weg te zetten, eenzelfde effect te bereiken. Ook al botst
het uitroepteken op de betekenis van leesteken bij ‘punt’, het probleem is stoutmoedig
benaderd. Met ‘kunt’ als bepalend enjambement-woord gaat hij ter wille van een rijm bij
het woord ‘punt’ nét een stap verder dan Verlaine.
De waarde van deze sonnetten berust op het originele, soms vileine perspectief op het
onderwerp – let op de ironie – en de telkens opduikende virtuositeit van de oude vos
die Verlaine was geworden. Deze inhoudelijke kant buiten beschouwing gelaten, boden
ze echter geen poëtische vernieuwing. Hulsenboom weet steeds een balans te vinden
tussen enerzijds het inhoudelijk navolgen van Verlaines origineel en anderzijds het aansturen op een autonome Nederlandstalige beleving.
We zijn nog ver van de integrale omzetting van Verlaines gedichten – die gelet op de
talrijke dieptepunten ook niet wenselijk is – maar dankzij Hulsenbooms inzet is nu wel
een relevant stukje taalplezier toegevoegd aan de lyrische legpuzzel van de nog immer
fascinerende Pauvre Léliane, zoals de dichter zich, ook alweer spottend, met een anagram omschreef.

S T E U N B R A B A N T C U LT U R E E L
Brabant Cultureel is gratis, maar wij kunnen uw steun goed gebruiken.
Vind jij het ook belangrijk dat kunst en cultuur in Noord-Brabant de aandacht krijgen
die ze verdienen? Steun ons dan.

1 WORD VRIEND
Door een jaarlijkse donatie van € 25 wordt u als particulier persoon Vriend van Brabant
Cultureel. Vrienden wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding te krijgen in de
rubriek Vrienden van Brabant Cultureel.
O.a. deze vrienden gingen u voor:
Bea Voogt | Cock Gorisse | Frans van Hoof | Guus Dam | Naaijkens Journalistiek |
Johan Brosens | Willem Konijnenbelt | Charles Vergouwen | Pieter Siebers |
Jeroen Grosfeld | Bart van den Hurk | Jacqueline Hamelink |

2 WORD BEGUNSTIGER
Instellingen en organisaties als musea, podia en overige bedrijven die de cultuur in NoordBrabant een warm hart toedragen, kunnen zich tegen een bijdrage van € 250 aanmelden als
Begunstiger van Brabant Cultureel.
Begunstigers wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding met logo te krijgen in de
rubriek Begunstigers van Brabant Cultureel.
Deze begunstigers gingen u voor:
Cultureel Centrum De Schattelijn (Geertruidenberg) | philharmonie zuidnederland
(Eindhoven/Maastricht) | West-Brabants Archief | Autobedrijf Probaat (Tilburg) |
Theater De Kattendans | Museum Klok en Peel (Asten) | Design Museum Den Bosch |
Kessels Muziek en Instrumenten (Tilburg) | Kruisherenkapel

3 WORD PARTNER
Bedrijven, instellingen, organisaties en personen kunnen Partner van Brabant Cultureel worden
door gedurende minimaal drie jaar een bijdrage te leveren van € 1.000.
Partners wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding te krijgen in de rubriek Partners
van Brabant Cultureel.
Deze partners gingen u voor:
Filmtheater Cinecitta | Boekenschop (Tilburg) | Stichting Jacques de Leeuw

Paul Verlaine, Biblio-sonnetten. Met illustraties van Richard Ranft. Uit het Frans vertaald door
Martin Hulsenboom. Met een biografische schets van Paul Verlaine door Peter IJsenbrant & de
bibliografische geschiedenis door Ed Schilders. Tilburg: Stichting Cultureel Brabant 2016, 111 pp.,
isbn 978-90-822545-2-5, hb., € 29,00.
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muziek | podiumkunsten

Bas-bariton Robert Holl: ‘Het lied moet
weer een prominente plek krijgen’

g e p u b l i c e e r d > 29 j u n i 2 0 1 6

“Lied en literatuur helpen je bij het leven. Andersom trouwens ook: wat
je meemaakt, helpt je bij het interpreteren van teksten. Literatuur is niet
zomaar een aardigheidje. Het leert je levenslessen en die kun je vervolgens
weer beter begrijpen, als je geleefd hebt. Lied is een deel van de literatuur.
Daarom pleit ik voor beter literatuuronderwijs op school.”
Camiel Hamans | Foto’s Gemma van der Heyden

B

as-bariton Robert Holl (Rotterdam 1947), gelauwerd liedzanger, woont al jaren in
Oostenrijk, waar hij in 1990 met de prestigieuze titel Kammersänger is geëerd.
Afgelopen mei leidde hij, met steun van zijn vrouw sopraan Ellen van Lier, het
eerste Internationale Liedfestival Zeist. “Het festival was een groot succes. Mensen
zijn uit heel Nederland gekomen”, stelt hij na afloop in een gesprek tevreden vast. Voor
Holl zelf met een avond Schubert im Freundeskreis die hij verzorgd heeft met pianist
Graham Johnson, voor de concerten door bevriende collega’s uit Nederland, voor de
optredens van door Holl uitgenodigde jonge musici uit Wenen, voor de mastercourse en
de speciaal voor amateurzangers en scholieren opgezette themalessen rond Schubert,
het familieconcert en het afsluitende optreden door Holl en begeleider Rudolf Jansen
met de liederen uit Schuberts laatste levensjaar, Schwanengesang.

Goethe
“Het succes heeft me niet verrast. Lied heeft het weliswaar moeilijk, maar liefhebbers hebben er veel voor over. We gaan daarom verder en maken een traditie van
het Zeister Liedfestival, net zoals ik in Oostenrijk met de door mij georganiseerde
Schubertiades en festivals doe. Ik denk erover om volgend jaar Goethe als thema te
kiezen, er zijn verbindingen te over: Goethe en Mozart, Goethe en Beethoven, Goethe
en Schubert. Lied verdient steun. Daarom ook is het een goede gedachte van Annett
Andriesen om bij het nieuwe Internationaal Vocalisten Concours in september weer een
aparte categorie voor liedduo’s te organiseren. Dus voor zangers met hun vaste begeleider. Ik ben blij dat ik weer in de jury mag zitten. Het is al de vierde keer. Liefhebbers
moeten samenwerken om het lied weer een prominente plaats te geven.”
“Het ivc ligt mij aan het hart gebakken. In 1971, een jaar nadat ik op een nationaal
Nederlands concours tweede werd achter John Bröcheler, won ik het ivc. Een jaar later
werd ik eerste bij het ard-concours in München, dat uitgezonden werd door alle Duitse
radiozenders. Die twee eerste prijzen hebben mijn loopbaan een forse zet gegeven.
In München kreeg je niet alleen een geldprijs, maar ook een serie concerten en dat is
nog veel belangrijker dan het bedrag waarmee je naar huis gaat. Dirigent Wolfgang
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Sawallisch hoorde me en bood me een contract aan bij de opera in München. Dat was
overigens niet zo’n succes. Ik studeerde met mijn leraar daar, Hans Hotter, allerlei rollen
in, repeteerde bij de opera, maar kreeg weinig optreedbeurten. Dus concentreerde ik me
op wat ik in Nederland en elders te doen kreeg aan oratorium en lied. Via een mevrouw
die me in Wenen voor een Matthäus uitnodigde, kwam ik in contact met een internationale agent. En toen ging het snel. Met Het Brabants Orkest heb ik daarna bijvoorbeeld
Sjostakovitsj gezongen onder leiding van Hein Jordans, een goede dirigent, een goed
musicus.”

Dichter en toneelschrijver Hans Sachs is vervolgens Holls lijfrol geworden. Overal
ter wereld wil men Holl Sachs horen zingen. In Bayreuth heeft hij daarna nog meer
Wagnerrollen voor zijn rekening genomen, zoals bijvoorbeeld Gurnemanz in de geruchtmakende Parsifal van 2004 in de enscenering van de controversiële filmmaker Christoff
Schlingensief en onder de muzikale leiding van Pierre Boulez. Een uitvoering, die hem
bijgebleven is omdat regisseur en dirigent het niet erg met elkaar eens waren.
“Als Schlingensief weer eens met een idee kwam, reageerde Boulez vrijwel steevast:
‘Zu viel Unruhe, passt nicht’. Ik ben gebleven omdat festivalleider Wolfgang Wagner
me dat verzocht. Die man heeft veel voor me gedaan. Die laat je dus niet in de steek.”

Goede boterham
“Er zit nauwelijks brood in het lied en dat is een van de redenen dat de belangstelling zo verminderd is. Zangers kunnen er niet van bestaan. Opera trekt veel meer en
betaalt beter. Maar met een combinatie van oratorium en lied moet het mogelijk zijn
een goede boterham te verdienen. In Nederland is het oratorium voornamelijk Bach.
Mijn leraar in Rotterdam, David Hollestelle, die alleen maar oratoria zong, deed wel
veertig Matthäusen per jaar. Toen ik begon was het repertoire overigens breder. Händel
werd toen nog betrekkelijk vaak uitgevoerd. En meer dan alleen een Messiah. Händel
heeft veel meer geschreven: Samson, Deborah, Esther, Saul, Jephta, Joshua, Israël in
Egypte, Judas Maccabaeus, enzovoorts. Een aantal van die stukken stond indertijd nog
op het repertoire. Dat was niet alleen interessant, maar leverde ook werk op. Hier in
Zeist heb ik een paar dagen geleden een tenor ontmoet, Jouke Krediet, met wie ik vijftig
jaar geleden in de Grote Kerk in Goes de Johannes Passie van Händel heb uitgevoerd.
Dat was in 1966. Het was overigens niet mijn debuut. Dat was twee jaar daarvoor met
het Requiem van Fauré, uitgevoerd bij de uitvaart van mijn grootvader. De kritiek zei
daarover: ‘Een zanger met een volle rijke stem, die nog aan techniek kan winnen.’ Dat
was natuurlijk ook zo. Ik kwam ongeveer vers uit het Gregoriaanse kerkkoor, een prima
leerschool. Dat wel, want daar leer je hoe je samen moet klinken met anderen, hoe je
ensemble moet zingen.”

Hans Sachs
“Voor opera zoekt men gouden stemmen. Vooral bij tenoren. Als een jury zo’n
gouden strot hoort, zijn ze verkocht. Of de zanger kan fraseren interesseert ze niet.
Uitspraak evenmin, om over tekstbehandeling maar niet te spreken. Bij lied kun je je dat
niet permitteren. En er is nog een ander voordeel van het lied: ook kleinere stemmen
kunnen daarin excelleren. Voor lied hoef je geen gigantisch geluid te hebben. Eigenlijk
zouden ook operazangers in het lied geschoold moeten worden. Want hoe je met een
tekst moet omgaan leer je bij het lied. Niet dat ik wat tegen opera heb. Mijn Münchener
ervaring kwam veel te vroeg, ik was nog te jong voor het werk dat mij ligt. Tien jaar later
heeft Barenboim me gevraagd voor Chicago. Het was zijn en mijn eerste Meistersinger.
Daarna heeft Wolfgang Wagner me voor Bayreuth gevraagd. Hij wilde nog een keer de
Meistersinger ensceneren.”
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Componist
“Ik heb het geluk gehad dat ik op de hbs goede leraren had voor Duits en voor
Nederlands. Daar heb ik literatuur leren lezen en waarderen. Dat heeft me niet alleen
geholpen als zanger, maar ook als componist.” Holl schrijft namelijk zelf ook. In het
najaar komen er drie cycli van telkens drie liederen van hem uit bij wat indertijd de
Nederlandse muziekuitgever Donemus was. Op teksten van Timmermans, Van Eeden en
Adriaan Roland Holst. Voor een concours in Graz, waar Holl in de jury zat, moesten de
deelnemers verplicht een keuze maken uit een van diens Traklliederen. In Wenen heeft
hij eens een hele avond aan Trakl gewijd. En ook gedichten en proza van Jean Paul heeft
Robert Holl op muziek gezet: “Ik begrijp eigenlijk niet waarom Schumann dat niet gedaan
heeft. Zijn muziek en de teksten van Jean Paul sluiten perfect bij elkaar aan”.
Holl is daarnaast ook een groot propagandist van de liederen van Hans Pfitzner
(1869-1949), een vriend van zijn leraar Hans Hotter. Pfitzner is een componist die uit de
laat-romantiek voortgekomen is en die het beeld van de muziek uit de eerste helft van de
20e eeuw meebepaald heeft, maar die zijns inziens niet genoeg gewaardeerd wordt.
Van het Pfitzner-genootschap heeft hij daarom in 1998 het voorzitterschap geaccepteerd.

Literatuuronderwijs
“Dat het, naast het geringe carrièreperspectief, slecht gaat met het lied, ligt vooral
aan het onderwijs. Want er wordt op de lagere school niet meer gezongen, er wordt
geen belangstelling voor muziek meer bijgebracht en het ontbreekt aan taalopvoeding
in het middelbaar onderwijs. Daardoor wordt er nauwelijks nog liefde voor literatuur
bijgebracht. Dat is fnuikend voor de cultuur, voor het lied, maar ook voor het leven. Uit
gedichten leer je emoties kennen, zie je hoe je daarmee kunt omgaan. Wie de literatuur verwaarloost, schaadt het leven. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik nog leraren heb
gehad die vertelden, voorlazen, die reciteerden. Sommigen van hen hadden mijn vader
nog les gegeven en die zeiden: ‘Holletje, je lijkt niks op je vader.’ Of ik dat positief of
negatief moest zien, weet ik niet.”
www.robertholl.at
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muziek

Bachvereniging brengt alle muziek van
Bach gratis bij de liefhebbers thuis

g e p u b l i c e e r d > 1 0 m a a rt 2 0 1 6

Jos van Veldhoven

‘All of Bach’ is geen grootspraak. De Nederlandse Bachvereniging neemt letterlijk alle werken van Bach op, in beeld en geluid. Anderen hebben soortgelijke
initiatieven aan de dag gelegd. Denk aan het oeuvre van Bach zoals Kruidvat
dat uitbracht in een enorme cd-cassette. Maar al die 1080 werken toegankelijk maken voor een groot publiek, in geluid én beeld op internet,
dat mag uniek worden genoemd. In volle pracht en gratis te bezoeken.
Rinus van der Heijden | Foto’s Gemma van der Heyden

S

inds vorig jaar mei is de website All of Bach in de lucht. Elke vrijdag ververst de
Nederlandse Bachvereniging (nbv) de site. Met ingang van november 2016 zijn er
negentig werken van Johann Sebastian Bach online. De stroom is niet te stoppen,
want pas in 2022 is deze titanenklus geklaard. Dan beschikt de wereld over een uniek, tijdloos document, dat zijn weerga niet kent.
De wereld? Absoluut, want nu al kijken er honderdveertig landen elke vrijdag uit naar wat
er dan weer op All of Bach verschijnt. Nederland voert uiteraard de lijst aan, met ruim
twaalfduizend bezoekers per week. Noord-Amerika volgt als tweede, Duitsland als derde en
Spanje als vierde. Zambia en Namibië sluiten de rij. De nbv beschikt over speciale telsystemen die deze cijfers opleveren.
De geboren Bosschenaar Jos van Veldhoven (1952) is artistiek leider en dirigent van de
Nederlandse Bachvereniging en is vanaf het begin bij het project betrokken. ‘Ik heb All
of Bach min of meer in gang gezet. Er was een kleine groep founding fathers. We moesten
aan de slag met vragen als wie gaat wat vertolken, waar, welke gast nodigen we uit, welke
locatie, hoe brengen we het in beeld? Daar is de huidige formule uit gerold. All of Bach
is inmiddels zo gegroeid, dat er een eigen hoofdredacteur is, onze directeur Jan Van den
Bossche. Ikzelf ben uitgebreid betrokken bij alle uitvoeringen.

Jos van Veldhoven (links met
grijze trui) voor de repetitie
van het concert ‘Virtuoze Solo
Cantates; in de Catharinakerk
van Eindhoven in gesprek met

Volgorde

eerste violist Shunske Sato.

Welke keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld wat betreft de volgorde? ‘Jan bepaalt
de volgorde. We houden geen chronologische en ook geen nummervolgorde aan. Soms
proberen we het kerkelijk jaar te volgen. Soms nemen we groepen cantates op die bij
elkaar horen. Zoals de vroege cantates. En – daar ben ik heel eerlijk in – de volgorde
wordt ook wel bepaald door de instrumentenbezetting die voorhanden is. We laten ons
soms door het praktische leiden.’
Als zo’n schitterende serie – want dat is het – wordt neergezet, doet die dan de eigen,
uitvoerende, Bachvereniging geen concurrentie aan? Op deze manier hoeven muziekliefhebbers niet meer naar een concertzaal, zou je zeggen. ‘Ik denk dat dit wel meevalt,’ lacht

In het midden cellist Richte
van der Meer. Rechts maakt
organist Leo van Doeselaar een
vreugdesprong.
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Van Veldhoven. ‘Cd’s en zeker platen zijn op de terugweg. Wat je nu ziet is dat er een sterke
ontwikkeling is op het gebied van streaming. Je hoeft maar iets aan te klikken op bijvoorbeeld Spotify. Dan kun je muziek luisteren, maar in de huidige cultuur wordt steeds vaker
beeld toegevoegd. We gaan over naar een beeldcultuur. Als musicus moet je je daardoor niet
bedreigd voelen. De aanwezigheid van musici is onvervangbaar. Live-momenten kun je nooit
vervangen.’
‘Velen zijn trots op dit project. Mensen zeggen mij dat ze zo blij waren bij een bepaald concert
aanwezig te zijn geweest. Als je over Bach nadenkt… hij heeft alles in zich om de grootste te
zijn. Hij is te vergelijken met een popster. Want Bach is wereldwijd bekend. Maar tegelijkertijd
is hij onpersoonlijk. Mensen vertoeven graag in de nabijheid van Bach. Als je de Matthäus
Passion vaak uitvoert, zijn de mensen die luisteren even belangrijk als de musici. Dat aspect
kun je met een filmpje niet vervangen.’
‘Toen we ons in de voorbereidingsfase van All of Bach bevonden, stuitten we op bepaalde
punten. Er zijn bijvoorbeeld veel solostukken voor klavecimbel. Die kun je niet in het Concertgebouw gaan opnemen, want dan hoor je vrijwel niets van het instrument. Een klavecimbel
is een duidelijk huiskamerinstrument, dat niet werkt in een grotere zaal. Wij kunnen in onze
serie de muziek de omgeving geven waarin ze thuishoort. Aan het einde van dit seizoen voeren we bijvoorbeeld wereldlijke cantates van Bach buiten uit. Dat gebeurde in zijn tijd ook.

‘Mensen denken altijd dat wij musici alles van Bach kennen, omdat het ons vak is. Bach
schreef echter meer dan tweehonderd cantates. Vanavond (we spreken elkaar voorafgaand aan de concertserie Virtuoze Solocantates op 23 september in de Catharinakerk
in Eindhoven, RvdH) zingt een van onze solisten een van de cantates voor het eerst. Ikzelf
heb zo’n vijftien, twintig van die tweehonderd cantates nog nooit uitgevoerd. Bach heeft
eigenlijk geen slechte stukken geschreven. Stel dat iemand tegen mij zegt: ik ken alleen de
Matthäus Passion en het Erbarme Dich er uit is toch wel het mooiste wat ik ooit hoorde.
Dan zeg ik dat er nog wel tien andere aria’s zijn die daarmee kunnen wedijveren.’

Traditioneel

Bestaan er elders in de wereld soortgelijke initiatieven? ‘Dat denk ik niet. Mensen
als Ton Koopman en Masaaki Suzuki hebben wel een aantal malen delen van Bachs werk
aangepakt. Dat leverde bijvoorbeeld cd- en dvd-boxen met orgelwerken en cantates op.
Ik denk ook dat er wereldwijd sites zijn die het werk van Bach verzamelen. Op Youtube is
misschien wel alles verzameld, maar niet zo nieuw van vorm als bij ons. We brengen met
All of Bach ook ons culturele landschap en de cultuur van Bach zelf in beeld. Musici leggen bij elke aflevering uit hoe ze het stuk ervaren en hoe ze het uitvoeren. Als het project
straks ten einde is, zijn er duizenden van die filmpjes van musici.’
Alle uitvoeringen van de afzonderlijke Bach-composities zijn juweeltjes om te bezoeken. Ze
zijn opgenomen met de allernieuwste camera’s, brengen fantastische omgevingen in beeld en
bevatten uiterst professioneel camerawerk. Het kan niet anders dan dat All of Bach handenvol geld kost. Zijn de financiën tot aan het einde van de serie in 2022 gegarandeerd? ‘Daar kan
ik geen antwoord op geven,’ zegt Jos van Veldhoven. ‘Het project duurt te lang om daar nu de
uitkomst van aan te geven. Het Fonds voor de Podiumkunsten heeft voor vier jaar steun toegezegd. Het bedrijfsleven sponsort bijvoorbeeld voor drie jaar. Op dit moment gaat het heel
goed. Als wij bedrijven benaderen zeggen we vaak: Wij schenken All of Bach aan de wereld,
help ons om dat geschenk te maken. Onze enige vraag luidt eigenlijk: help ons. We kennen
geen dubbele bodems, voeren geen advertenties. We werken aan onze bekendheid via de sociale media. Er zijn een paar particulieren die hebben toegezegd ons tot het einde te steunen.
Dat gaat soms over bedragen van een ton en meer. Die mensen zijn echte mecenassen.’

‘Een belangrijk kenmerk van het project is de traditionele taak van de Bachvereniging om het heilig vuur door te geven. Wij voelen ons een beetje schatbewaarder. In de passietijd voeren we natuurlijk de passies van Bach uit. Als je dan zegt dat je
cantates gaat uitvoeren voor de zevende zondag na Pasen, beginnen mensen glazig te
kijken. Dat is een enorm voordeel voor het welslagen van All of Bach. Als je iets al kent,
zoals de Tweede Symfonie van Mahler of De Vier Jaargetijden van Vivaldi, dan is er
het feest van herkenning. Ik heb niks tegen dit mechanisme, maar het is wel behoudend.
Die arme Bach moest in Leipzig elke zondag een nieuwe cantate uitvoeren. Dan gelden
heel andere uitgangspunten. Dan spreek je ineens van wereldpremières. Die steeds
opnieuw voor verrassingen zorgen. Dat overkomt ons nu op het podium ook steeds,
evenals de luisteraar. Zoiets is met de symfonieën van Beethoven veel moeilijker.’
De serie All of Bach is ontzettend arbeidsintensief. Mensen zijn er jarenlang mee bezig.
Om welke aantallen gaat het dan? ‘Bij de musici varieert dit. Als we de Matthäus Passion
opnemen staan er al meer dan al vijftig musici op het podium. Maar bij opnamen van één
klavecimbel hebben we ook geluid, licht en editing nodig. We proberen zoveel mogelijk met
dezelfde mensen te werken, soms variëren we. De cameraploeg is niet in vaste dienst bij
ons. Maar afkomstig uit allerlei kleine bedrijven hebben we nu wel min of meer een vaste
ploeg om ons heen.’
Omdat de serie All of Bach werkelijk een plaatje is waar kosten noch moeite voor zijn
gespaard, zou je verwachten dat solisten speciaal worden uitgenodigd. Dat is echter niet
helemaal zo. ‘We nodigen hen niet alleen uit voor All of Bach, maar evenzeer voor de concerten die we overal in het land geven,’ zegt Van Veldhoven. ‘Bij de solocantates denk ik na
wie die voor zijn of haar rekening kan nemen. Ook de instrumentale solisten zijn niet steeds
dezelfden. We willen vooral variëteit. In het orkest spelen steeds dezelfde mensen. Maar
voor solo cello, solo orgel, solo viool; we hebben al in een vroeg stadium besloten een soort
familie van allerlei mensen te creëren. Geen enkele musicus heeft een vast dienstverband.
Deze situatie is ooit zo ontstaan in de wereld van de oude muziek. Bij symfonieorkesten ligt
dit anders. De musici bij ons kun je zzp’ers noemen. Ze krijgen een contract voor de repetities en een aantal concerten. Met enige regelmaat treden anderen aan, dat geldt ook voor
mij.’
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Authentiek
Jos van Veldhoven is nu tweeëndertig jaar artistiek leider en dirigent van de
Nederlandse Bachvereniging. Hij leidde en leidt talloze uitvoeringen. Maar ook hier
geldt: variëteit gaat boven alles. ‘Hoe goed je ook bent, je kunt niet voorkomen dat
er een zekere voorspelbaarheid intreedt. Kijk naar mij; ik voerde honderden keren de
Matthäus Passion uit. Voor de musici is het ook een fantastische ervaring als er eens
iemand anders komt. Vaak nodigden we dirigenten uit die nog nooit de Matthäus deden.
Bij ons gaan ze dan voor het heilige vuur voor die fantastische partituur.’
Om de serie zo authentiek mogelijk te laten zijn, zien de samenstellers er niet tegenop
om flink te reizen. Voor de Sonate nr 1 in Es groot (bwv 525) viel de keuze op de Sankt
Catharinenkirche in Hamburg. ‘Dat is een heel bijzondere plek,’ legt Van Veldhoven uit.
‘Bachs voorganger Johann Adam Reincken speelde regelmatig op het reusachtige orgel van
deze kerk. Bach reisde in zijn gymnasiumtijd tussen 1700 en 1702 regelmatig naar Hamburg
om Reincken op het instrument te horen spelen. In
de Tweede Wereldoorlog werd het orgel verwoest.
De Nederlandse firma Fentrop heeft het helemaal
opnieuw teruggebouwd. Dat was voor ons natuurlijk
een fantastische aanleiding om daar op te nemen.’
‘All of Bach is erg groot geworden. Nu reizen er bijvoorbeeld ook technici rond. Dit alles stelt veel eisen
aan de fantasie van de Bachverening om alles op de
door ons gekozen wijze te kunnen doen. We deden dit
nooit eerder. Ik ben vooral op het vocaal-instrumentale
aspect van Bachs muziek geconcentreerd. Met All of
Bach kwamen er veel nieuwe zaken op ons pad.’

Bachvereniging

Docent
Naast zijn functie als artistiek leider bij de Nederlandse Bachvereniging wordt Jos van
Veldhoven vaak uitgenodigd om andere orkesten te dirigeren. Bovendien is hij docent aan
de conservatoria van Amsterdam en Den Haag. Hoe krijgt hij dit alles geplooid? ‘Mijn werk
op de conservatoria is niet fulltime; een dag per week. Dat doe ik graag, je moet immers
ook je vak bijhouden. En lesgeven is een fantastische manier om jong te blijven. De rest
van mijn tijd moet ik goed verdelen. En dat betekent soms hard werken. Vroeger deed ik
veel opera, was ik vijf, zes weken van huis. Dat zou ik nu niet goed meer kunnen.’
Een van Van Veldhovens plannen voor de toekomst is alles van Bach uitvoeren. Hij lacht
er uitbundig bij als hij dit aankondigt. Er is echter meer. ‘Hoe vaak hoor je de oratoria van
Händel? En denk aan Schütz en Buxtehude. Ze horen tot de hoogtepunten van onze cultuur. Ton Koopman heeft veel met hen gedaan, daar mogen we hem wel dankbaar voor zijn.
Onze plannen zijn een beetje op een laag pitje gekomen door All of Bach. Maar de muziek
van Purcell en Gabrieli staat ook gepland,’ lacht hij opnieuw.
In de praktijk komt Van Veldhoven de muziek van Bach wel elke dag ergens tegen. ‘Ik heb
wel eens in termen van drugs gedacht: Pas op, dit kan leiden tot levenslange verslaving!
Als componist staat Bach op eenzame hoogte. Gelukkig is er de Bachvereniging, die een
ware pioniersgeest kent. De derde dirigent Anthon van der Horst publiceerde al boekjes
over het uitvoeren van Bachs muziek. Dat zou je pionierswerk kunnen noemen. En Gustav
Leonardt is op zijn beurt beïnvloed door Van der Horst.’

Experimenten

Een gesprek met de uiterst druk bezette Jos van
Veldhoven is uiteraard ook een uitgelezen gelegenheid
om het even over de Nederlandse Bachvereniging te
hebben. Die bestaat al sinds 1921, toen voor het eerst
de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden
werd uitgevoerd. De nbv voert het werk van Bach
uit in kleine bezetting en met originele instrumenten.
Jos van Veldhoven is de vijfde dirigent in de ruim negentigjarige geschiedenis.
‘Het gaat heel voorspoedig met ons,’ lacht hij. ‘We moeten wel stevig doorwerken. De
Bachvereniging staat voor de muziek van 1600 tot 1800. We hebben tot taak dit gebied goed
te bewaken en te koesteren. Soms hebben we buitenlandse tournees. Die sluiten dan aan
bij wat we hier doen. Maar reizen is altijd een lastige afweging, omdat het zo duur is. Het is
trouwens een internationaal verschijnsel, dat reizen terugloopt. De tijd dat gezelschappen
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voortdurend de hele wereld rondreisden is voorbij. Dat geldt ook voor ons, er wordt minder
gereisd dan tien, vijftien jaar terug. Ik ben echter heel tevreden met de prachtige achterban
die we hier hebben.’
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‘Sinds ik bij de Bachvereniging werk, is er veel research, bijvoorbeeld op het terrein
van de bezettingen in koor en orkest. Het is heel bijzonder dat zo’n oud ensemble zo’n open
geest heeft. Ik heb hier nooit een keurslijf gevoeld. Als we onszelf toespreken, zeggen we
dat er over honderd jaar nog altijd een Bachvereniging zal zijn. Hopelijk houden wij ook
onze flexibiliteit om snel met de tijd mee te gaan. De laatste twintig, dertig jaar van de
vorige eeuw, is de Nederlandse Bachvereniging tot een hype geworden, dat kun je gerust zo
zeggen,’ zo besluit de dirigent en artistiek leider.
www.allofbach.com
Jos van Veldhoven nam op 31 maart 2018 na 35 jaar afscheid als dirigent en
artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Zijn taak wordt overgenomen
door Shunske Sato, de huidige concertmeester van de Bachvereniging.
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brabant literair

‘Ik zag Menno’:
verdwijnen zonder afscheid

g e p u b l i c e e r d > 2 2 f e b rua r i 2 0 1 6

Een spoorloos verdwenen broer, een wetenschapper die zijn leven een eigen
richting probeert te geven. Sandra Bernart maakt er in ‘Ik zag Menno’ aangenaam leeswerk van.
Lindy Jense

O

ngelijk hebben ze, al die ouders. Elke keer als ze zich zorgen maken omdat zoon
of dochter te laat thuis is, niks van zich laat horen, de telefoon niet opneemt:
laat maar zitten. Het noodlot slaat namelijk altijd toe wanneer je het niet verwacht. Als alles rustig lijkt en je met iets heel anders bezig bent.
Zo’n onverwachte tragedie vormt het hart van Ik zag Menno, de debuutroman van de
Maarheezerse auteur Sandra Bernart (1973, Hamont, België). Het uitgangspunt van dit
boek dat je bijblijft, is een doodnormale situatie: vader, moeder en twee puberzoons
vieren vakantie in Spanje. Alles gaat gewoon z’n gangetje, totdat de oudste zoon op een
middag zomaar niet meer terugkomt uit de zee. Alleen zijn surfplank wordt nog teruggevonden. Op klaarlichte dag wordt er een bom gegooid in het leven van Menno’s ouders
en zijn broertje Vincent. Weg is de grote broer die Vincent zo bewondert, waar hij de
kunst van probeert af te kijken en op wiens populariteit hij tot stikkens toe jaloers is.
Menno verdwijnt zonder afscheid en Vincent raakt het lichtend baken in zijn leven kwijt.
Hij zal nooit helemaal het gevoel hebben uit zijn schaduw te kunnen treden.

Trouwen
Bernart laat haar boek zo’n vijftien jaar later beginnen. Ogenschijnlijk gaat het
prima met Vincent: hij staat op het punt te trouwen en geeft aan een universiteit les als
sociaal psycholoog. Zijn specialisme is de analyse van consumentengedrag: als je maar
genoeg factoren meeweegt, maak je vanzelf de juiste keuzes op belangrijke gebieden als
studie- en partnerkeuze. Vincent houdt van zekerheid. Het zal de lezer, die met regelmatige flashbacks wordt ingewijd in Vincents verleden en vooral in de gebeurtenissen
tijdens die fatale vakantie, niet vreemd voorkomen.
De angstvallige beredeneerbaarheid van Vincents bestaan is ook toe te passen op het
boek: de opbouw van Ik zag Menno is als een keurig ontworpen bouwwerk. Geen element wordt nodeloos ingevoegd, geen verzuchting blijft zonder passend antwoord. ‘Wat
zou er gebeuren als ik mijn innerlijk kompas kon volgen?’ is bijvoorbeeld een vraag die
spontaan bij Vincent opborrelt bij zijn eerste poging de herkomst van een reclamefoto
te achterhalen. Hij meent daarop de doodgewaande Menno vrolijk op een terrasje te
zien zitten. Nodeloos te zeggen dat datzelfde kompas hem niet veel later naar onvermoede avonturen zal voeren.

Sandra Bernart
Foto Frank Poppelaars
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c a r to o n

Zijn aanstaande huwelijkse staat (en welke man staat nou niet onder druk als hij gaat
trouwen?) maakt bij Vincent een crisis los. Hij besluit uit te zoeken of Menno nog leeft
en zo ja, of dat in een Spaanse badplaats is. Eenmaal in Spanje, stapt hij letterlijk en
figuurlijk een nieuwe wereld in. Hij laat zijn zoektocht naar Menno de leidraad zijn in
een steeds stuurlozer bestaan. De eens zo rationele wetenschapper geeft zijn kinderlijke
behoefte aan troost en bevestiging de vrije hand. Hij volgt sporen en dwaalsporen, is
bereid zich over te geven aan schimmige figuren die beweren iets van Menno te weten
en zoekt warmte in de armen van een nogal ontregelde Spaanse.

Len Munnik
Len Munnik is de vaste cartoonist van Brabant Cultureel.
Elke maand levert Len een cartoon die is gekoppeld aan de actualiteit
van kunst en cultuur in Brabant.

Flaptekst
De flaptekst van het boek meldt dat Vincent in Spanje het leven gaat leiden dat
zijn o zo bewonderde en populaire broer zou hebben geleid. Dat is echter niet helemaal
het geval; Vincent heeft dat wreed afgebroken leven namelijk al eens eerder naar zich
toe proberen te trekken. Hoe hij dat heeft gedaan, ga ik hier niet opschrijven (want dan
verklap ik echt te veel), maar het is een mooie vondst van Bernart.
Ze schrijft vlot, in tamelijk korte zinnen die zich meestal in het hier en nu afspelen. Dat
de hoofdrolspeler nogal op zichzelf is gefixeerd, draagt eraan bij dat de overige karakters, zoals zijn verloofde Kim en zijn ouders, tamelijk schetsmatige bijfiguren blijven. De
verhaaltrant, dicht op de huid van de hoofdrolspeler die steeds verder in de war raakt
in een moordmysterie zonder lijk, kan de geoefende Nicci French-lezer bekend voorkomen. En dat is zonder voorbehoud als compliment bedoeld; Bernart’s boek is een prima
toevoeging aan de reisbagage.

Van Gogh-jaar (2015)

Sandra Bernart – Ik zag Menno.
Uitgeverij Palmslag, 17,95 euro.
isbn 9789491773372
www.palmslag.nl

Bezuiniging philharmonie zuidnederland

Uitgeverij De Geus neemt afscheid van Breda
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In wonderlijke wereld van Chinese
opera heeft een elegante vrouw
bakkebaarden

g e p u b l i c e e r d > 1 6 n ov e m b e r 2 0 1 7

In Eindhoven bestaat een levendige Chinese cultuur. Niet alleen in de eet
huizen, maar ook op culturele podia. Een kijkje achter de schermen van de
Chinese opera, in het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (cke). Een wereld
waarin vrouwen bakkebaarden dragen en mannen lange wimpers hebben.

Caroline Kam
als Caroline Kam.

Joke Knoop | Foto’s Gemma van der Heyden

H

et moet worden gezegd: een Chinese opera valt niet mee. Weliswaar oogstrelend met fantastische kostuums en kunstig opgemaakte gezichten. Maar bij
tijden ook snerpend scherpe klanken, althans voor Westerse oren. Ooit is mijn
gehoor gepijnigd in een simpel eethuis in Beijing, waar op de televisie een opera was te
zien. Dat was eens en nooit meer… totdat Caroline Kam enthousiast vertelt over deze
eeuwenoude kunstvorm. Zij weet de nieuwsgierigheid te wekken.
Caroline Kam doceert Chinese zang en acteerkunst aan het Centrum voor Kunst in
Eindhoven (cke). Haar Chinese opera groep Eindhoven voert jaarlijks een opera uit, dit
keer begin november. Vooraf stelt Caroline Kam (ofwel Ching Wah) gerust: “Wij spelen
een Kantonese opera en dat klinkt heel anders dan de Beijing opera waar je alleen hoge
tonen en hoge stemmen hebt gehoord. De Kantonese opera heeft meer toonhoogten
en naast hoge ook lage stemmen.” Van de driehonderd Chinese operavormen is de
Kantonese de populairste. Ook in het Westen, verzekert Kam.
Caroline Kam en haar man Yuk Wah Shek (docent muziek) uit Tilburg vormen de spil van
de Chinese cultuur in het zuiden van Nederland. Samen hebben zij de Stichting Chinese
Cultuur en Kunst (scck) opgezet. Vijf jaar geleden begon het echtpaar met de Chinese
operaklas in Eindhoven. Bij de voorstelling dit jaar zijn ruim dertig mensen betrokken; uit
Noord-Brabant, uit België en uit Engeland. Zij hebben allemaal een Chinese achtergrond,
uitgezonderd cellist Gerard Kwak. Zijn instrument valt uit de toon, want de cello is geen
traditioneel Chinees instrument, zoals de pipa, de erhu of de gong. “Wel een instrument
dat goed past bij de Chinese klanken. We maken een cross-over”, lacht de docente.

De manhaftige generaal
uit de Chinese opera,
vertolkt door
Caroline Kam.

Kennismaking
Kam ziet het als haar missie om het Westen in contact te brengen met de Chinese
cultuur. Om de kennismaking vlot te laten verlopen, knipt ze de uitvoering van de
operaklas in Eindhoven in korte verhaaltjes. Het zijn geen legendes maar waar gebeurde
traditionele verhalen rond universele thema’s: liefde, haat, jaloezie, bedrog, machtswellust, oorlogen, moord en doodslag.
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Keizers
Dat alles gebed in eeuwenoude symboliek en daar begint de andere, de fascinerende
wereld van de Chinese opera. Een wereld van mystiek, van eeuwenoude gebruiken en
voorgeschreven gebaren, van gestileerde wezens. Een wereld waar een elegante vrouw
brede bakkebaarden hoort te hebben… Bakkebaarden en elegantie? Jawel, de zwarte
streep aan beide kanten van het gezicht maakt het gelaat smaller.
De Chinese opera wil een mooi kijk- en hoorspel zijn. Repen plakband strijken de gezichten van de acteurs/zangers glad tot er geen rimpel of hangwang meer te zien is. De
eigen gelaatstrekken, de wenkbrauwen, de lippen verdwijnen onder een dikke laag witte
schmink. Alles in het gezicht moet omhoog wijzen: wenkbrauwen, oog- en mondhoeken.
Na de witte laag worden de lijnen gezet en daarna volgt een rozerode laag schmink rond
de ogen en op de wangen. De lippen worden rood gestift en het geheel wordt met wit
poeder vervolmaakt. Eten lukt dan niet meer, drinken kan alleen met een rietje.

De Chinese opera was eeuwenlang het spel van machtige mannen. De eerste
Chinese opera’s dateren uit de Tang dynastie (618-907). De opera was het vermaak van
keizers en machthebbers. Vrouwen waren er niet bij, noch als spelers noch als toeschouwers. De mannelijke spelers vervulden de vrouwenrollen. De acteurs waren er trouwens
ook voor het persoonlijke plezier van de mannen. De opera was uitsluitend voor de elite.
Pas tijdens de Qing dynastie (1636-1912) wordt de opera toegankelijk voor de andere
Chinezen. Tegelijkertijd veroveren vrouwen hun plaats op het podium. Anno 2017 zijn de
rollen helemaal omgedraaid: vrouwen spelen ook mannenrollen. Weinig mannen spelen
vrouwenrollen. Zowel in het Westen als in het Oosten voelen weinig mannen zich geroepen om te zingen in de Chinese opera.
Nog een grote verandering is de opkomst van de operascholen. Voorheen werd de kunst
alleen van meester op leerling doorgegeven. Caroline Kam heeft haar kennis en kunde
opgedaan bij een meester in Parijs. Haar kleinzoon Yan Long gaat, als
hij in China met vakantie
is, naar een operaschool
om zich verder te
bekwamen op de pipa,
een instrument met vier
snaren en honderdtwintig technieken. Hij heeft
acht van de tien niveaus
gehaald, zegt ze trots.

Identiteit

Gordijntjes
De hoofdtooi is een zware last om te dragen. Met oneindig geduld steken acteurs
de glitters in de pruik en de kroon. Vrouwengezichten worden omlijst door golfjes nepharen. Operamannen hebben die gordijntjes niet. Mannen zijn herkenbaar aan helmen
met veren en stenen van glas, aan hun lage stem en aan hun houding. Het aantrekken
van de loodzware kleding (bezaaid met glitters) kunnen de spelers niet alleen. De mouwen zijn soms meer dan een meter wijd en twee meter lang.
Al die voorbereidingen kosten de spelers ieder twee en een half uur. Brabant Cultureel
volgt de transformatie van Caroline Kam van vrouw in een manhaftige generaal. Achter
de schermen oefent zij de mannelijke loop van de hoge militair: Ze maakt haar tengere
lijf breed, ze zet grote, wijde passen met aan haar voeten het traditionele mannenschoeisel met een centimeters dikke hard zool. De generaal is de geheime minnaar van
de keizerin. De geliefde keizerin traint het sierlijk voortbewegen op haar gladde muiltjes. Eerst de hak op de grond, dan de voet kantelen naar de buitenzijde en vervolgens
naar de binnenzijde. De keizerin houdt voorzichtig haar breekbare bakkebaarden vast.
De generaal heeft lange wimpers en doet het zonder bakkebaarden. Hij is een man.

De Chinese overheid stimuleert de scholen en ziet opera als een waardevolle kunstvorm. Het is onderdeel van de Chinese identiteit, zo wil het regime. Toch is de zeventienjarige kleinzoon een uitzondering, want zowel in China als in dit deel van de wereld is de
belangstelling van jongeren tanende.
Op het podium in Eindhoven variëren de leeftijden van vijftig tot zeventig jaar. In het
publiek zijn enkele jongeren en kinderen. De opera is vooral geliefd onder ouderen. De
jonge generatie heeft minder behoefte aan de oude tradities en sommigen spreken de
taal herkomst onvoldoende. Mede daarom worden de scènes toegelicht in het Kantonees
en in het Nederlands.
En dan de voorstelling, waar het per slot van rekening om draait. Het moet gezegd: er is
meer klankenrijkdom dan verwacht, de muziek bevat onverwacht veel lagen en de instrumenten zijn goed op elkaar afgestemd. De zangstemmen variëren van hoog tot laag, de
acteurs verstaan de kunst in gebaar en de make-up en de kostuums zijn wonderbaarlijk
mooi. Een spektakel om te zien. Maar eerlijk is eerlijk: het is nog steeds wennen voor
Westerse oren.
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Eerste grote solo-expositie
Maarten Baas nu in Gent:
Wie niet weg is, is gezien

gepubliceerd > 16 juli 2018

Al sinds zijn afstudeerproject Smoke in 2002, waarmee hij in één klap zijn
naam vestigde, verkent en verlegt Maarten Baas de grenzen tussen kunst en
design. Met humor en relativering onderzoekt hij in zijn werk grote thema’s
als tijd en vergankelijkheid. De tentoonstelling ‘Maarten Baas. Hide & Seek’
in het Design Museum Gent laat het grote publiek kennis te maken met het
intrigerende werk van Baas. Het plezier spat ervan af.
Maarten Baas

Corien Ligtenberg

Foto Anton Corbijn

E

en nagenoeg verlaten plein, van bovenaf gefilmd. Het lijkt het moment na de
markt, wanneer de klanten en kramen verdwenen zijn. Wat rest zijn twee mensen
die met grote, rustige gebaren een langgerekte streep afval een stukje verder
vegen. Ze stoppen, kijken even naar hun werk en herhalen dan hun handeling, keer op
keer, minuut na minuut – de streep afval is de minutenwijzer van de klok. Er gebeurt
bijna niets, en toch blijf je kijken, geïntrigeerd, hoe de tijd tergend langzaam verstrijkt.
Iets vergelijkbaars gebeurt in de installatie Hide & Seek, een serie van acht video’s. Het
zijn licht surrealistische performances waarin Baas zelf figureert. Vervreemdende, beladen beelden, stillevens bijna, waarin nauwelijks iets gebeurt: Baas tilt zijn hoofd op, laat
het weer zakken, een schaap loopt het beeld in en weer uit. Maar je blijft gebiologeerd
kijken, vol verwachting.

Maarten Baas,

De video van het plein is een werk uit de serie Real Time, die onderdeel uitmaakt van de
tentoonstelling ‘Maarten Baas. Hide & Seek’ in het Design Museum in Gent. Real Time
begon met een serie klokken. Minuut na minuut wordt door een man, van binnenuit de
klok, geconcentreerd geschilderd en weer weggehaald; een combinatie van theater, film,
kunst en design. Vergankelijkheid in optima forma. De idee is dat je als drukke, gejaagde
mens even pas op de plaats maakt en je bewust wordt van de tijd.

Conversation Piece
(Blablablamp)
2014, serie
baas is in Town.
Foto Adriaan van
der Ploeg

Solotentoonstelling
Maarten Baas (1978) is opgeleid aan de Design Academy Eindhoven en heeft
zijn studio in ’s-Hertogenbosch. ‘Maarten Baas. Hide & Seek’, zijn eerste grote solotentoonstelling, geeft een overzicht van zijn belangrijkste werk van de afgelopen vijftien jaar. Werk van Baas is wereldwijd in museumcollecties opgenomen – onder meer
in het MoMa in New York City, het Victoria & Albert Museum in Londen en, dichter bij
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huis, het Rijksmuseum en het Stedelijk
Museum. Hij heeft samengewerkt met
onder meer Prada, Dior en Swarovski. In
2009 werd hij door Design Miami uitgeroepen tot Designer of the Year, een titel
die eerder onder meer ging naar Zaha
Hadid en de gebroeders Campana.
De tentoonstelling ‘Maarten Baas. Hide &
Seek’ is een productie van het Groninger
Museum. In 2017 trok de tentoonstelling
daar 125.000 bezoekers. Gent is de tweede
locatie en hierna reist de tentoonstelling
door naar Israël.

Maarten Baas, Grandfather clock self portrait,
2015, serie Real Time.

Maarten Baas, Smoke Table, 2004, serie Smoke.
Foto Marten de Leeuw
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Baas vestigde zijn naam met de serie
Smoke, zijn afstudeerproject aan de
Design Academy Eindhoven. Voor Smoke
verbrandde hij meubilair, maakte de
geblakerde, broze stukken sterk met een
transparante laag epoxy en behandelde
de meubels zo dat het originele gebruik
weer mogelijk was – klaar voor een nieuw
leven. Baas trekt de vergelijking met de
schoonheid van de natuur, waarin alles
verandert en vernieuwt terwijl de mens de
neiging heeft alles van waarde in originele
staat te willen houden. In Gent vallen
de piano, stoel en linnenkast uit de serie
Smoke in eerste instantie nauwelijks op in
de schemerige ruimten van het historische
museumpand. Ze lijken de dialoog aan te
gaan met de klassieke omgeving.
Voor het project Where There’s Smoke…
benaderde Baas op diezelfde manier
iconische ontwerpen van onder andere
Rietveld, Gaudi, Thonet en Sottsass. Door
ze te verbranden – de video’s hiervan
vormen een wezenlijk deel van de installatie – ontdoet hij ze van hun onaantastbare
status. De vorm van de klassiekers is in de
geblakerde, breekbaar ogende resten nog
herkenbaar.
terug naar inhoudsopgave

De serie Clay, felgekleurde, handgemaakte meubelen, geboetseerd uit synthetische klei
op een stalen frame, lijkt gekneed uit Play-Doh. Ook de stoelen die hij heeft ontwikkeld
voor Lensvelt, en die hier worden tentoongesteld, hebben dat ontregelende. Hun onregelmatige vormen lijken getekend door een kinderhand.

Maarten Baas, Clay,
Ventilatoren, 2007.
Foto Marten de Leeuw

Ambivalentie
Baas’ werk is veelzijdig en niet makkelijk te vangen. Hij speelt met tegenstellingen,
verkent de grenzen tussen kunst en design en rekt ze op, overtuigend en consistent.
“Ambivalentie is de kern van mijn werk geworden”, zei hij er zelf over in een interview.
De tentoonstelling in Gent is aantrekkelijk en divers. Het werk appelleert op diverse
niveaus aan het kind in de toeschouwer: er wordt gekleid, vuurtje gestookt, de verkleedkist gaat open en er is kermis in de stad. Maar tegelijkertijd is het werk ook beladen,
vervreemdend, maatschappijkritisch.
De Pietje Bell van het design, noemde de Volkskrant Baas in 2014 naar aanleiding van
de rebelse installatie Baas is in town, die nu in Gent in de kelder staat opgesteld.
Baas is in town lijkt op het eerste gezicht een kolderieke kermisattractie – compleet
met lachspiegels, een draaimolen, bewegende objecten, flikkerende lampen, felle kleuren en vrolijke muziek. Met deze installatie, in 2014 gepresenteerd tijdens de Salone del
Mobile in Milaan, reageert Baas op het ‘circus’ dat deze beurs in zijn ogen is. Het werk
stelt de vluchtigheid van design aan de kaak.
De suppoost wordt waarschijnlijk langzaam gek van het vrolijke, licht hysterische kermisdeuntje van Baas is in town dat de hele dag door de tentoonstelling dreunt. Maar
de meeste bezoekers verlaten de tentoonstelling met een grote grijns op hun gezicht.
‘Maarten Baas. Hide & Seek’, t/m 1 oktober 2018 in het Design Museum Gent.
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Zestig jaar affiches
voor de Brabantsedag toont
de (on)macht der verbeelding

Brabantse Dag in 1959.

g e p u b l i c e e r d > 1 9 augus t us 2 0 1 7

De toeschouwers zien het
Brabant van rond 1900
passeren in een boerenbruiloft
en de uitbeelding van
gebruiken en beroepen uit die
tijd. Er werd voor de eerste

Heel Heeze is in rep en roer. Al maanden. Naaimachines maken overuren.
In bouwhallen of in de open lucht wordt getimmerd, geschuurd en gepolijst.
Overalls hebben strepen, vlekken en vegen. Het bier is niet aan te slepen.
De radio’s staan afgesteld op Wagenbouwers fm. De blik is gericht op zondag
27 augustus 2017: de zestigste editie van de Brabantsedag komt rap nader.
Er is nog zoveel te doen…

keer een affiche gemaakt.
Foto uit besproken boek.

Hans Lodewijkx
60 jaar thema verbeeld

C

ommissaris van de Koning Wim van de Donk omschrijft het zo: ‘Creativiteit, een
hoog artistiek gehalte, een combinatie van culturele uitingen van zeer diverse aard
en een optocht die uniek is, straattheater en historische optocht ineen. Dat is de
Brabantsedag.’ ‘De pracht en praal van Heeze’, aldus de burgemeester. De Dag, tegenwoordig zijn het negen dagen, is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. Woorden die vaak vallen, zijn: gevormd en gedragen door
Heezenaren, onuitputtelijk, verrassend, actueel.

Bescheiden

Het thema voor de Brabantse
Dag in 1966: Sprookjes
in Brabant. We zien de
brochure met de door Anton van
Oirschot verzamelde sprookjes,
de poster die wellicht geen
poster is en een indruk van het
prijzengeld: 350 gulden voor de
winnende uitbeelding. In deze
editie een speciale prijs van 225
gulden, beschikbaar gesteld door
De Fabrikantenkring Heeze.
Foto uit besproken boek.
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De eerste Brabantse Dag in 1958 begint bescheiden. ‘We hebben getracht op die dag iets te creëren
wat naar het oude Brabant ging. Brabantse klederdrachten enzovoorts, enzovoorts.’ Tot 1963 wint de
optocht aan populariteit, maar het zijn steeds optochten zonder een uitgesproken thema. Mensen uit
omliggende gemeenten doen mee en zelfs Belgische
groepen participeren in de optocht. De zevende
editie kent voor het eerst een thema, een voorgeschreven onderwerp waardoor de optocht een geheel
moet gaan vormen. Er was inmiddels een stichting
opgericht die greep wilde hebben op het geheel en
die streefde naar minder folklore, meer historie. Het
gevaar werd te groot dat steeds dezelfde onderwerpen werden uitgebeeld. In 1964 is het thema ‘oorlog
en bevrijding door de eeuwen’. Vooraf schrijft de
krant: ‘Het betekent overigens niet dat de stoet uit
Vangnet voor kunst & cultuur
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Een treffende en nauwkeurige uitbeelding
van De Marskramer. 1967 zag een succesvolle
Brabantse Dag met als thema De Wereld
van Jeroen Bosch. Foto uit besproken boek.
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gekostumeerde huurlingen bestaat; de deelnemers bouwen zelf hun groepswagens en
beelden geheel zelf historische taferelen uit, waarbij scherp op presentatie zal worden
gelet. Een Brabantse dag is nu eenmaal geen evenement voor één onderwerp (meer).
Ieder jaar moet er iets nieuws komen en dat is geen eenvoudige opgave.’ De blauwdruk
van de Brabantse Dag ligt er. In de volgende jaren wordt die blauwdruk verfijnd, ingekleurd en op steeds groter formaat gedrukt.
Achteraf bezien is het werken met een ‘overkoepelend en samenstichtend thema’ cruciaal geweest voor het succes van de Dag. De thema’s boden ruimte voor eigen interpretatie, boden houvast aan de bouwgroepen en gaven eenheid en smoel aan de optocht.
Het kiezen van de thema’s was precisiewerk. Ze moesten voldoende concreet zijn, maar
ook ruimte bieden voor fantasie. Ze werden ondersteund met themabrochures, soms
complete boekwerken met achtergrondverhalen en literatuurlijsten. Als wagenbouwer
moest je eerst flink studeren. Dat was geen probleem: ‘Ge kunt oe cultureel er ontzettend mee ontwikkelen.’

Jubileumboek
Om het zestigjarig jubileum van de Brabantsedag te vieren is een boek uitgegeven:
60 jaar thema verbeeld. De ondertitel verklaart: een boek over de thema’s die jaar na
jaar het ‘leidmotief’ van de Brabantsedag zijn geweest, en de manier waarop die vorm
hebben gegeven aan het evenement.
De invalshoek is opvallend. Het boek vormt een reis langs de posters die elk jaar
gemaakt zijn als aankondiging van de Dag. (Vanaf ongeveer de vijftigste editie wordt
Brabantsedag steeds als één woord geschreven.) Diverse ontwerpers geven informatie

over het ontstaan van de posters. De meeste van die ontwerpers hebben een directe
relatie met Heeze en sommigen zitten ook zelf in een bouwteam. Zij worden nagenoeg
niet betaald voor hun werk, het is een eer om de posters te maken. Sommigen doen
dat tien edities lang, anderen houden het slechts een jaar vol. De presentaties van de
ontwerpers en de thema-posters worden in het boek aangevuld met achtergrondinformatie bij het thema. Dat biedt een fraai kijkje in de organisatiekeuken en biedt een heel
goed overzicht over de afgelopen zestig jaar.

Doen!
In eerste instantie leek het mij een interessant idee om hier de posters en ontwerpers
in het zonnetje te zetten. In de praktijk levert dit nogal wat problemen op. Zo hebben
de ontwerpers weinig opmerkelijks te melden. ‘Niet te veel nadenken, maar doen!’ en
‘Ik ben niet zo’n langzame ontwerper, ik zet het op papier en maak het’. Velen zeggen te
zoeken naar een herkenbare stijl, naar eenheid. Zij worstelen zichtbaar met typografie
en wringen zich in alle mogelijke bochten om de grote hoeveelheid informatie te ordenen. Het Brabants bont is onontkoombaar.
De intrede van vormgeving op de computer laat zich volgen, soms ontaardend in
Photoshop-gepriegel, soms ook volledig in dienst van het ontwerp. Opvallend is de
verschuiving van zuiver typografisch werk (regelrecht en rechttoe rechtaan uit de
letterkast) naar illustraties –eerst nog handgetekend, later met tekenprogramma’s –
naar fotografische oplossingen en sinds kort weer terug naar illustraties.
En lukt het de ontwerpers om de diverse thema’s prikkelend neer te zetten? Oordeel
zelf: alle bekende posters zijn afgedrukt op de cover van het boek. De werking van een
poster laat zich nergens beter beoordelen dan in dit minuscule formaat.

Lessen

De introductiepagina van de affiche-ontwerper met de door hem vervaardigde posters
van de diverse edities. De hier afgebeelde Peter Peters was de eerste vaste vormgever die
de posters vorm gaf vanaf 1978 tot 1987. Voor elke posterontwerper uiterst lastig: bijzonder veel informatie die leesbaar op de affiches moet worden geplaatst. Hij slaagt daar het
best in bij de Tijl Uilenspiegelposter (onderste rij, tweede van links); een totaal zwart font
waarin tekst en illustratie een eenheid gaan vormen. Het Brabants bont-patroon wordt

Zoals al gezegd wordt elke editie en elk bijbehorend thema van de Brabantsedag op
twee tegenover elkaar liggende pagina’s besproken. De ontwerpers en hun posters
worden gepresenteerd op de linkerpagina. Op deze pagina’s hebben de boekontwerpers zich echt uitgeleefd. Pullen, glazen, toegangskaarten, brochures, spellen, schildjes
en bierviltjes verlevendigen het beeld. De rechterpagina’s bevatten informatie over het
keuzeproces van de thema’s, de lessen die daarbij geleerd worden, het
bijsturen waar het fout dreigt te gaan. We zien dat er heel wat moeite
wordt gedaan om tot een optimaal resultaat te komen voor zowel organisatoren, deelnemers als toeschouwers. Dit zijn de meest waardevolle
pagina’s in het boek, maar ze ogen nogal saai.
De bespreking van posters en ontwerper begint (pas) bij 1978. Daarvoor
is kennelijk niets bekend over de ontwerpen en de makers. De eerdere
posters zijn wel afgedrukt, maar er is geen aanvullende informatie. Bij
nadere beschouwing zitten daar toch twee parels bij: het thema Pieter
Bruegel (1969) met een zowel in beeld als typografie krachtige poster

slim weggewerkt in de mouwen. De typografie is helder en sierlijk.
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en de verfijnde en hierboven al afgebeelde poster – als het dat is – van het sprookjesthema (1966) met een prachtige illustratie en fijnzinnige typografie. Afgewogen en
tijdloos. Raadselachtig genoeg wordt dit ontwerp niet afgebeeld bij de rij posters op de
omslag. Te klein van formaat misschien?
Met de komst van ontwerper Stijn van Meerwijk (edities 2010-2013) krijgen de affiches
een hedendaagse draai. Hij kiest zeer bewust voor fotografie en maakt daar optimaal
gebruik van. In 2012 bij het thema Meesterwerken maakt hij niet één, maar drie posters
met als model steeds dezelfde voetbaltrainer uit Heeze. De posters moesten naast
elkaar kunnen hangen, maar ook los van elkaar. De inspiratie zal ongetwijfeld zijn gekomen van Anthon Beeke, Nederlands bekendste hedendaagse afficheontwerper.
Is dat erg? Welnee. De posters prikkelen door de theatrale insteek. Het zijn blikvangers.
Ze maken nieuwsgierig naar het spektakel dat komen gaat.
Blijft de hamvraag: hoe hebben de thema’s vormgegeven aan het evenement?
Daarvoor is wat zelfwerkzaamheid van de lezer nodig om het beeld compleet te maken.
We moeten op zoek naar de onzichtbare vormgevers van de Brabantsedag: de groepen
wagenbouwers. Want dat zijn letterlijk de verbeelders van de thema’s. De bouwers,
de regisseurs, de spelers, de vrijwilligers, de denkers, de doeners en de krullenvegers.
Ga naar de website Brabantsfaam.nl en klik eindeloos door de jaren, de thema’s, de
groepen. Zoom in op de gezichten, kijk naar de reusachtige wagens en reis mee in de
tijd. Daar is de verbeelding echt aan de macht.

Cover 60 jaar thema verbeeld met alle (?) affiches

Klaasje Douma en Irene Visschers, 60 jaar thema verbeeld. Heeze:
Stichting Brabantsedag, 2017, 156 pp., ISBN 978-90-9030348-2, hb., € 15,00
www.brabantsedag.nl

De posterserie Meesterwerken (2012) van Stijn van Meerwijk
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beeldende kunst

Jan Naaijkens Prijs
inspireert jonge kunstenaars

g e p u b l i c e e r d > o k to b e r 2 0 1 5

Emmanuel Naaijkens toont
het oorlogsschetsboek van zijn

In september reikte het Noordbrabants Genootschap de Jan Naaijkens Prijs
2015 uit. De naamgever van de prijs kon zelf niet aanwezig zijn. Zijn zoon
Emmanuel nam de honneurs waar en schreef onderstaande persoonlijke
impressie.

vader.
Fotograaf onbekend

Emmanuel Naaijkens

E
Jan Naaijkens penning

n opeens lag daar de uitnodiging van het Noordbrabants Genootschap voor de
uitreiking van de Jan Naaijkens Prijs 2015. Met een handgeschreven briefje van
voorzitter Gerard Rooijakkers aan de naamgever: ‘Jan, ge bent op 17 september van
harte welkom bij Kunstpodium T in Tilburg.’ Verbazing bij mijn vader, 96 jaar oud. Een
prijs die naar hem genoemd is? En die uitgereikt wordt aan een jonge kunstenaar, misschien wel uit het buitenland? En wie is Gerard Rooijakkers in hemelsnaam?
Ooit had mijn vader een ijzeren geheugen, maar dat vertoont steeds meer hiaten.
Mensen, feiten en gebeurtenissen van lang geleden, komen niettemin soms verrassend
nog naar boven. Maar naar recente berichten is het soms lang zoeken, en steeds vaker
tevergeefs. ‘Ik geloof dat ik de laatste tijd wel eens wat vergeet,’ zegt hij er zelf over.
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het ‘nieuws’ dat er een prijs naar hem is genoemd klinkt
hem als muziek in de oren. Maar om de uitreiking van de prijs, net als vorig jaar, met
zijn aanwezigheid op te luisteren, dat zit er niet meer in. Ik beloof als zoon de honneurs
waar te nemen.

Europees

Werk van prijswinnaar
Rudolf Samohejl
in Kunstpodium T
in Tilburg.
Foto Alexander J. Croft
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De Jan Naaijkens Prijs is in 1984 op initiatief van het Noordbrabants Genootschap
ingesteld bij het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd van de schrijver. De prijs was
bedoeld voor de man of vrouw die zich verdienstelijk had gemaakt voor de Brabantse
cultuur. Hij is, om onduidelijke redenen, slechts enkele malen uitgereikt. Zanger Gerard
van Maasakkers had in 1987 de primeur. Later volgden componist/muzikant Tom America,
dichteres Y. Né, archeoloog Nico Arts, publicist Ed Schilders en theatermaker Jacques de
Groot.
Drie jaar geleden besloot het bestuur van het Genootschap het over een andere boeg
te gooien. De prijs wordt nu uitgereikt aan een deelnemer van een project, dat kunststudenten en net afgestudeerde kunstenaars uit diverse Europese landen helpt een stap
te maken naar de beroepspraktijk. Dat project onder de titel Apprentice/Master is een
initiatief van Zeus Hoenderop van Kunstpodium T in Tilburg en zag in 2008 het levenslicht. De kern van het idee is dat je jonge kunstenaars een zetje kunt geven door ze te
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koppelen aan een bekende kunstenaar, volgens het oeroude principe meester-gezel.
Dit jaar deden er zeventig studenten mee, afkomstig van kunstacademies in Nederland,
België, Engeland, Ierland en Tsjechië. De studenten volgden onder meer workshops bij
Museum De Pont. Apprentice/Master wordt financieel gesteund door de gemeente
Tilburg, bkkc en het Mondriaanfonds. De werken van vijf studenten werden genomineerd voor de Jan Naaijkens Prijs (een geldbedrag van 2000 euro en 750 euro om een
master te volgen). De jury van 2015 bestond uit Ingrid Luyckx van de gelijknamige galerie, kunstenares Karin van Pinxteren en conservator Maria Schnyder (De Pont).

Kwijt
Het is een mooie nazomeravond, de 17de september, en de officiële uitreiking van
de prijs vindt daarom plaats in de tuin van Kunstpodium T. De sfeer is informeel en het
zindert een beetje, zoals dat hoort bij jonge mensen die nog vol verwachting zijn van de
toekomst. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk.
Gerard Rooijakkers schetst als voorzitter van het Noordbrabants Genootschap in
barokke woorden, als ware het een laudatio, een profiel van mijn vader. Voor de jongelui, grotendeels afkomstig uit het buitenland, moet van mijn vader een beeld opdoemen
als was hij in zijn gloriedagen een heuse kunstpaus.
Ik mag nu als orator in zijn voetsporen treden. Wat ik de aanstormende generatie
namens mijn vader wil meegeven, is de betekenis van vrijheid, zonder welke kunst en
cultuur niet kunnen gedijen. Omdat in het openbaar Engels spreken voor mij geen dagelijkse bezigheid is en ik niet gezegend ben met de flux de paroles van mijn vader, heb ik
wat steekwoorden op papier gezet. Helaas raak ik ergens onderweg het papiertje kwijt.
Wat volgt is een improvisatie die van links naar rechts schiet, met af en toe wat
Dunglish: Dutch English. Ik realiseer me ineens hoe je als mens onthand raakt als er, net
zoals bij mijn vader, gaten in je geheugen vallen en je geen vaste grond meer onder je
voeten voelt. Hulpeloos. Later zal Thomas Leeuwenberg, de kleurrijke eigenaar van antiquariaat de Rijzende Zon, me lachend vertellen dat hij zelden zo’n klunzige toespraak
heeft gehoord, ‘maar wel recht uit het hart’.

voor. Zijn realistische voorstellingen zijn heel wat anders dan hun abstracte, conceptuele kunstuitingen.
Dan maakt de gedeputeerde van cultuur Henri Swinkels bekend dat Rudolf Samohejl
(28) uit Praag de Jan Naaijkens Prijs 2015 heeft gewonnen. Hij is in Dublin in de leer
geweest bij ‘master’ prof. Philip Napier. Na de uitreiking komt de jonge Tsjech op me
afgelopen en zegt dat hij graag mijn vader wil ontmoeten. Hoezo, vraag ik, je kent de
omstandigheden? Rudolf vertelt dat hij vorig jaar na de prijsuitreiking een tijdje met
mijn vader heeft staan praten en dat hij een enorme indruk op hem gemaakt heeft.
En hij is geweldig blij met de prijs. Dat ontroert me, en we spreken een dag later af in
Hilvarenbeek. Het wordt een gedenkwaardige ontmoeting: Ik zie wat kunst vermag.

Spontaan
Ineens staan Rudolf en zijn vriendin Anzeka bij mijn vader in de huiskamer. Hij
begroet ze hartelijk of hij ze al jaren kent. De conversatie in het Engels gaat hem redelijk
gemakkelijk af. We praten over kunst. Over Van Gogh en Mondriaan, die ook in Brabant
hebben geschilderd. Mijn vader heeft voor de prijswinnaar een boek klaar liggen over
het Nederlands expressionisme en geeft er spontaan een toelichting bij. We spreken
over de drijfveren van Rudolf, over de politieke situatie in Oost-Europa onder het communisme en nu, over de vluchtelingen. We pakken de ‘oorlogsprenten’ erbij en Rudolf
zegt bewonderend dat hij zou willen dat hij zo kon tekenen. Na ruim een uur is het mooi
geweest.
Een dag later is mijn vader de ontmoeting alweer vergeten. Gelukkig hebben we de
foto’s nog.
Winnaar Rudolf Samohejl (l.) en de naamgever van de Jan Naaijkensprijs. Fotograaf onbekend

Oorlog
Ik vertel zo goed en zo kwaad als het gaat over de tijd dat mijn vader nog jong
was. Dat hij graag een kunstopleiding had gevolgd, daar het talent voor had, maar dat
zoiets in een eenvoudig gezin slechts een droom was. Dat hij zich het tekenen en lino
snijden zelf eigen had gemaakt. Dat hij in de oorlog zijn leven had geriskeerd door
valse persoonsbewijzen te maken voor geallieerde vliegers en voor Joden op de vlucht
voor de nazi’s. Dat hij wegens verraad moest onderduiken en onderdak vond bij de
Amsterdamse kunstenaar Jan Tebben, waar hij de tijd doorbracht met het maken van
tekeningen en verzetsprenten.
Om mijn verhaal kracht bij te zetten, toon ik de jongelui het schetsboek uit de oorlog,
met tekeningen van Amsterdam. Mijn vader was vooral een ambachtsman, houd ik ze
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beeldende kunst | erfgoed

Nieuw Stedelijk Museum:
Breda verdient beter

Het nieuwe Stedelijk Museum

g e p u b l i c e e r d > 29 j u n i 2 0 1 7

in Breda in de voormalige
Beyerd, na 2008 was hier
het Graphic Design Museum

Een nieuw Stedelijk Museum, dat krijgen we niet elke dag en dat maakt nieuwsgierig. Bovendien staat het in Breda en is het er beslist niet zonder slag of
stoot gekomen. Het is een politiek project dat stedelijke grootheid moet
uitdragen, maar waarvan de wordingsgeschiedenis geen schoonheidsprijs verdient. Een bezoek enkele dagen na de opening stemt niet onverdeeld vrolijk.

gevestigd, in 2011 veranderde
dat zijn naam in moti
(Museum of the Image).
Foto Piet den Blanken

Lauran Toorians

H

et heeft even geduurd en dan verwacht je ook wat. Sinds 17 juni 2017 heeft
Breda een nieuw Stedelijk Museum, gevestigd in de voormalige Beyerd aan de
Boschstraat. Dit in oorsprong middeleeuwse gasthuis bood eind vorige eeuw
onderdak aan een kunsthal waarin directeur Frank Tiesing (1945) zich met veel succes
toelegde op tentoonstellingen van (vooral) fotografie en grafische kunst. De Beyerd was
toen een ook internationaal uniek museum dat spraakmakende exposities presenteerde.
Rond de laatste eeuwwisseling leefden er plannen om De Beyerd meer armslag te geven
en nog meer nationaal en internationaal te profileren. Daartoe moest het historische
pand grondig worden verbouwd en voorzien van een aanbouw waarmee de beschikbare
expositieruimte fors toenam. Ondanks felle protesten werd dit proces in gang gezet. De
Beyerd zou een Museum voor Grafische Vormgeving worden, maar met de verbouwing
verdween niet alleen de sfeer uit het gebouw. In al zijn gedrevenheid leek Tiesing zichzelf voorbij te lopen en de afloop van dit veranderingsproces maakte hij niet meer actief
mee. Hij ging met vervroegd pensioen en Carin van der Velde volgde hem op, maar
ook zij vertrok alweer in mei 2008. Pas in de zomer van datzelfde jaar kon het nieuwe
museum na drie jaar verbouwen zijn deuren openen, nu met de naam Graphic Design
Museum (Breda) en met Mieke Gerritzen als directeur. Met ingang van 9 december 2011
veranderde het museum opnieuw van naam, en deels van concept, in het moti, Museum
of the Image, en dit museum werd per 1 januari 2017 opgeheven.

Twee altaarrelieken met
schedels van maagden uit
het gezelschap van de heilige
Ursula. De reliekhouders zijn
gemaakt rond 1725.
Rechts een kazuifel dat in 1748
werd gemaakt door
N. Vergaren. Collectie
Hamers-IJsenbrand en
Bisschoppelijk Museum Breda.

Het Bisschoppelijk Museum
was van 1932 tot 1998 samen

Doorstart

met het Breda’s Museum

Het nieuwe Stedelijk Museum is niet opnieuw een doorstart van het moti. In het
nieuwe museum is ook het voormalige Breda’s Museum opgegaan, het museum dat
tot voor enige tijd onderdak had in het monumentale hoofdgebouw van de voormalige
Chassékazerne, samen met het Stadsarchief en de gemeentelijke afdeling Archeologie.
Ook dit museum heeft een lange voorgeschiedenis. Het is ontstaan uit enerzijds het in
1902 opgerichte Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Oudheidkunde en anderzijds
het uit 1927 daterende Bisschoppelijk Museum dat in 1932 samen met het Stedelijk
Museum onderdak vond in de oude Boterhal aan de Grote Markt in Breda. De verhuizing,

gevestigd in de oude Boterhal
aan de Grote Markt in Breda.
Nu wordt in het pand een
restaurant geëxploiteerd.
Foto Piet den Blanken
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eind 1998, naar de Chassékazerne betekende voor dit museum een grote sprong voorwaarts met meer ruimte en veel meer museale mogelijkheden.
Zevenentwintig jaar lang zwaaide Jeroen Grosfeld in dit Breda’s Museum de scepter, tot
hij er per 1 januari 2014 van gemeentewege werd buiten gebonjourd. De hoeveelheid
werk die hij samen met een klein team van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers heeft verzet, is enorm. Er kunnen dan ook allerlei redenen worden bedacht waarom
het Breda’s Museum niet de bezoekersaantallen haalde waarvan de gemeente droomde,
maar aan de mensen die het werk deden heeft het niet gelegen. En dan is er natuurlijk
nog de vraag hoe zaligmakend kijkcijfers zijn.
Voor de omvang van de collectie volstaat het deze keer om Wikipedia (‘Breda’s Museum’)
te citeren: ‘De collectie van Breda’s Museum betrof de kunst- en cultuurgeschiedenis
van de stad Breda en omgeving en die van het Bisdom Breda. De grote verzameling van
ca. 65.000 stuks omvatte beeldende en toegepaste kunst van de Late Middeleeuwen tot
heden en een collectie over de stedelijke geschiedenis van Breda op thema’s als bestuur,
bedrijf en techniek en dagelijks leven. Een historisch topografische atlas maakte deel
uit van de verzameling: affiches, oude foto’s, cartografisch materiaal en oude prenten.
In relatie tot de verzameling van het Bisdom Breda was recent de collectie Hamers
IJsebrand aan het museum gelegateerd. Deze collectie bestond uit ca. 450 relieken,
reliekhouders en religieuze kunstwerken.’ Dat is de omvang. Dat het aan kwaliteit niet
tekort kwam, kan iedereen met verstand van zaken die het museum ook maar een
beetje kende, beamen.

Met name voor de collecties is dit een pijnlijke onderneming gebleken. Het gaat hierbij
om een groot deel van het roerend erfgoed van Breda (en omgeving), gedurende ruim
een eeuw met veel liefde en zorg bijeen gebracht en inmiddels vrijwel geheel gecatalogiseerd en in een database ontsloten. Oud-medewerkers van het Breda’s Museum en
andere betrokkenen hielden hun hart vast toen bekend werd dat de collectie zou worden uitgedund, alsof er in het verleden volstrekt willekeurig was verzameld en de nieuwkomers het allemaal wel even beter zouden doen. Kwalijk is dat zelfs een zelfverklaarde
kwaliteitskrant als nrc Handelsblad op de dag van de opening braaf uit de mond van de
nieuwe directeur optekent dat het zo’n enorme klus was om de collectie binnenstebuiten te keren om uit te vinden ‘wat is er allemaal, wat hoort bij wat en wat is daarvan het
verhaal’. Is dat naïef, of is het gewoon een leugen om zelf gunstig in de krant te komen?

Gaten

Het meest elementaire probleem van Breda lijkt te zijn dat stadsbestuur en cultuur
niet samen gaan. Nu zijn politici, bestuurders en beleidsambtenaren altijd en overal
ego’s die zelden deskundigheid nodig menen te hebben en die wel met regelmaat een
fotomoment voor zichzelf willen creëren, maar op dit vlak doet Breda het extra goed.
Dalende ‘kijkcijfers’ vormden dus geen reden om zich eens achter het oor te krabben,
nog eens kritisch naar het museale beleid van moti te kijken en te zorgen dat het
Breda’s Museum wat meer armslag kreeg om zich voor de buitenwereld te profileren.
Nee, er moest iets geheel nieuws komen. Bovendien, zo denkt men, is de voormalige
Chassékazerne veel meer geschikt voor een hotel dan voor een museum. Wat er dan
met het archief en de afdeling archeologie moet, weet blijkbaar niemand en ik ben vast
niet de enige die voor geen goud nog eens een nachtje in dit gebouw wil doorbrengen.
Ambtelijk en bestuurlijk Breda presenteert de hele operatie nu graag als een grote schoonmaak. De bestaande musea functioneerden niet naar behoren en daar kon alleen iets
aan worden gedaan door er flink de bezem doorheen te halen. Alle personeel de deur uit,
de Chassékazerne in de verkoop, opnieuw de ‘nodige’ aanpassingen aan het pand in de
Boschstraat en een goedkoper depot voor de collecties ergens in de stad. Een compleet
nieuw team met deels mensen van buiten Breda – en dus met weinig lokale kennis – moest
de museumcollecties gaan beheren en het nieuwe Stedelijk Museum leven inblazen.

Het resultaat laat zien dat het in elk geval naïef is. De twee zalen in het nieuwe
museum die zijn gewijd aan de stadsgeschiedenis geven een beeld dat voor de willekeurige toerist zonder voorkennis een op het oog fraaie collectie objecten biedt. Wie
al iets van de stad en haar geschiedenis weet, vindt hier weliswaar een aantal hoogtepunten, maar ziet ook de ‘gaten’ en bij nadere beschouwing de missers in onduidelijke
of ronduit onjuiste bijschriften bij de voorwerpen. Daar komt bij dat in de week na de
opening – waar toch zo hard naartoe is gewerkt en die enkele malen werd uitgesteld –
juist bij een aantal topstukken elke informatie nog steeds ontbreekt. Dat is onder meer
het geval bij het inmiddels beroemde laatmiddeleeuwse stadsgezicht dat het Breda’s
Museum in 2013 wist te verwerven, en ook bij de delen van het grote retabel van het
Sacrament van Niervaart.
Andere bijschriften lezen als een zoekplaatje, alsof de eerste twee zinnen zijn geschrapt
en de lezer maar moet raden waarover het gaat. Ronduit lachwekkend fout en tendentieus is de tekst bij het laatmiddeleeuwse drieluik dat afkomstig is uit de Sint-Jan in
Oosterhout (ook dat wordt niet vermeld). Op de panelen aan weerszijde van de centrale
piëta zijn de schenkers van het drieluik afgebeeld: links (voor de kijker) Adriane Monincx
(overleden in 1504), de tweede vrouw van Joost, heer van Dongen, en rechts hun dochter Josyne. Het tekstbordje in het museum noemt weliswaar die beide schenksters, maar
heeft als kopje ‘Bankier van de Nassaus’ en gaat vooral over Willem van Duvenvoorde
(1290-1353). Nu valt over die Willem een heel boek te schrijven. Hij was puissant rijk, trad
op als bankier voor menig vorst en edelman in zijn tijd en zijn bezit ging voor een groot
deel via de Polanens naar de Nassaus. Maar zelf zal hij bij leven nooit een Nassau hebben gezien, laat staan er geld aan uitgeleend. Bovendien had hij alleen buitenechtelijke
kinderen – een hele reeks – waar hij goed voor zorgde, maar die als bastaarden geen van
allen erfgenaam waren. En ja, hij creëerde de heerlijkheid Dongen en maakte daar zijn
schoonzoon Roelof van Dalem heer van. Joost was een achter-achterkleinzoon van die
Roelof van Dalem en dus wel erg ver verwijderd van de rijke Willem van Duvenvoorde.
De tekst bij het drieluik is dus fout en het schilderij hangt hier om de verkeerde reden.
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Dit is meteen ook de enige plaats in het museum waar Willem van Duvenvoorde wordt
genoemd, terwijl hij wel belangrijk is geweest voor Breda. Hij beheerde er het middeleeuwse kasteel, dat al een oudere voorganger had en waarvan nog resten aanwezig zijn
op het terrein van de kma. En ook onder hem was de stad niet nieuw. De suggestie dat
de geschiedenis van Breda eigenlijk pas begint met de Nassaus is misleidend. Over dat
middeleeuwse kasteel van Breda overigens niets in de tentoonstelling, en zelfs over de
Grote Kerk leert de bezoeker in dit stadsmuseum niets. Typerend is ook de opmerking
bij een prent van Pieter Quast dat ‘niet bekend’ is of de kunstenaar ooit Breda bezocht
en dat hij ‘mogelijk’ tekenles gaf ‘aan Frederik Hendrik en diens zoon Willem II’ (letterlijk uit Wikipedia!). Misschien en mogelijk. Waarom hangt die prent dan hier? Biedt de
collectie niks met wat meer zekerheden?

In 1933 werd de Bredase Kunstkring opgericht. Die krijgt aandacht met werk van onder
meer Dio Rovers, Paul Windhausen en Niel Steenbergen. Van Windhausen wordt dan
weer niet vermeld dat hij in 1944 op de Vloeiweide werd geëxecuteerd door de Duitsers.
Het Vloeiweide-drama wordt alleen terloops genoemd bij het fotoportret van een
verzetsvrouw. Dat is allemaal wat mager voor momenten die in de Bredase stadsgeschiedenis ingrijpend zijn geweest en die de gemoederen nog steeds bezighouden.
Bevreemdend is het dan weer om twee fraaie zilveren avondmaalsbekers te exposeren
in één vitrine met een ciborie en een reliekhouder. Misschien slaapt de duivel niet meer
tussen twee geloven op één kussen, maar iets meer respect voor de kerkelijke geschiedenis en voor religieuze gevoeligheden zou passend zijn.

Vrede
Dongen
Eind negentiende, begin twintigste eeuw was Dongen een van de landelijke dorpen
waar schilders naartoe trokken om het leven van eenvoudige mensen en de natuur in
beeld te brengen. Enkele van hun werken, met onder meer een opmerkelijk schilderij
van Max Liebermann dat het Breda’s Museum in 2012 verwierf, worden getoond. Ook
hier is het tekstbordje nogal summier en is de benaming van deze kunstenaars als
‘Dongense schilders’ misleidend. Zij kwamen immers niet uit, maar naar Dongen.

De vaste opstelling in de twee eerste zalen van het museum heet Van kasteel tot
station. Dit is dus een op het oog aardige uitstalling, maar ook een verhaal met nogal
wat gaten en onnodige uitglijders. In de derde zaal op de begane grond is nu een tentoonstelling te zien over de Vrede van Breda. Het betreft een vredesverdrag dat op 31
juli 1667 – dus 350 jaar geleden – in de grote zaal van het Nassaupaleis in Breda werd
ondertekend en dat een einde maakte aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Naast
de Republiek en Engeland waren ook Frankrijk en Denemarken daarbij betrokken en
hoewel nu vrijwel vergeten, was dat in 1667 een belangrijke gebeurtenis in de internationale politiek.
De tentoonstelling in deze zaal is aardig en vooral informatief door de film die er wordt
vertoond. Die begint wat lacherig, maar legt verder goed uit waarom het gaat. Zonder
die audiovisuele presentatie zou ook deze zaal een stuk minder informatief zijn. Aardig
is dan weer het idee om vier kunstenaars en striptekenaars de nieuwsprenten die
Romeyn de Hooghe van dit historische moment maakte, opnieuw te laten inkleuren.
Het resultaat van deze confrontatie van oude en nieuwe kunst komt in de tentoonstelling echter matig tot zijn recht en dat is jammer.
Van een andere orde is de expositie op wat eufemistisch de benedenverdieping heet, in
de kelder dus. Onder de titel Wonderlijke weefsels wordt hier achttiende-eeuwse religieuze kunst – vooral kazuifels en devotionalia – verbonden met ‘hedendaagse digitale
kunst’. Dat resulteerde in twee tamelijk verschillende presentaties met in de tussenzaal
de grote installatie Stratum van de Vlaamse fotograaf en kunstenaar Frederik Heyman.

Emotie

Romeyn de Hooghe, Het tekenen van het verdrag van de Vrede van Breda (detail).

Mystiek, religie en technologie worden hier met elkaar verweven, aldus de inleidende zaaltekst. Of dat is gelukt, moet elke bezoeker voor zichzelf beantwoorden, want
het gaat hier meer om ervaring en emotie dan om het overdragen van kennis. Zelf vind
ik de zaal die grotendeels is opgebouwd rond de kazuifels boeiend, omdat hij in zijn
geheel een samenhangende installatie vormt. De afzonderlijke objecten zijn hier ondergeschikt aan het geheel, maar als kijkervaring werkt het.

Hier ingekleurd door Fred de Heij. Foto Stedelijk Museum Breda.

88

terug naar inhoudsopgave

Vangnet voor kunst & cultuur
brabant cultureel vijf jaar digitale boodschapper

89

Bezoekers van het Stedelijk

Stratum van Heyman, met bewegende beelden en geluid, is vooral groot, maar de kijker
kan niet veel meer doen dan zitten en kijken en dat wist mij – en andere bezoekers met
mij – niet lang te boeien. In de derde zaal vormen de afzonderlijke werken minder een
eenheid. Het zijn reflecties van kunstenaars op de wereld van big data en algoritmes.
Dat is al gauw geëngageerde kunst met verrassende invalshoeken, maar ook wat flauwe
foto’s van de gebouwen waarin de National Security Agency (nsa) is ondergebracht. Om
naar die dienst effectief ‘terug te kijken’, moet meer gebeuren dan alleen het gebouwencomplex tonen.
Voorlopig is de conclusie dat het Stedelijk Museum Breda nu weliswaar open is, maar
nog niet af. Ergens bij de ingang een excuusbriefje zou niet hebben misstaan, maar ook
aan de teksten die wel bij de objecten hangen, moet nog veel worden verbeterd. En de
twee zalen over de geschiedenis van de stad kunnen nog wel wat advies gebruiken van
iemand die deze geschiedenis echt kent.
Wat ook blijft hangen, is de vraag hoe het nu staat met de collecties van Breda’s
Museum en moti. Zijn die wel veilig nu de kennis daarvan niet meer aanwezig lijkt en
de huidige beheerders doen uitschijnen dat zij het aantroffen als een ongeorganiseerd
zootje dat hevig toe was aan een grote schoonmaak? Een visitekaartje van Breda is dit
museum misschien voor de vvv, maar niet voor de beleidsmakers die dit allemaal zo
hebben laten gebeuren. En instructief over de stedelijke geschiedenis is het ook niet.
Breda verdient beter.

Museum in Breda in zaal 1,
bij het beroemde laatmiddeleeuwse stadsgezicht dat
het Breda’s Museum in 2013
wist te verwerven.
Foto Piet den Blanken

Max Liebermann, Spinster
in Dongen, 1880. Olieverf
op doek. Collectie Vrienden
Stedelijk Museum Breda

www.stedelijkmuseumbreda.nl

Alex Verhaeven bezig met
het inkleuren van een detail
uit een nieuwsprent van
Romeyn de Hooghe. Foto
Stedelijk Museum Breda
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design

Hoe voetbalclub rkc een museum
meesleept in zijn val

gepubliceerd > 10 september 2017

Nederlands Leder- en

Een hippe opleiding voor schoendesign zou Waalwijk, met een verleden
van schoen- en lederindustrie, internationaal aanzien geven. Het bleek een
droom. Met het debacle met rkc voor ogen trapte de gemeente op de rem.
slem Design, de opleiding, is failliet en dreigde het Nederlands Leder- en
Schoenenmuseum mee te sleuren. Inmiddels is het tij gekeerd. De gemeenteraad heeft besloten dat het museum verhuist naar het centrum van de stad.

Schoenenmuseum in Waalwijk.

Joep Trommelen | Foto’s Luuk Aarts en Piet den Blanken

‘M

eer sluitingen in Waalwijk’, heette de fraaie expositie van door Luuk Aarts
gemaakte foto’s van schoensluitingen die voorjaar 2017 opende bij schoendesignopleiding slem (Schoenen Leder Educatie Museum). Een prikkelende naam voor een expositie in een stad die al jaren wordt geteisterd door winkelsluitingen. De tentoonstelling opende vlak nadat in het Waalwijkse een politieke bom was
gebarsten. Het gemeentebestuur kwam terug op zijn voornemen een deel van de grote
financiële tekorten bij slem voor zijn rekening te nemen. Ergo: sinds 25 juli 2017 is ook
slem gesloten en Waalwijk een illusie armer.
Het klinkt zo simpel: breng het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum van een
afgelegen Waalwijks industrieterrein naar het hart van de stad, dat als zoveel wegkwijnende binnensteden wel een impuls kan gebruiken. Ook de locatie ligt voor de hand:
het voormalige stadhuis dat sinds 2012 al onderdak biedt aan de hippe schoendesignopleiding slem. Het samenbrengen van oud en nieuw moet het stof van het museum
afblazen en Waalwijk de publiekstrekker geven die het winkelhart nieuw leven inblaast.
Waalwijk zou zowel zijn verleden als een toekomst in de schoen- en lederindustrie inzetten voor zijn binnenstad.
Al jarenlang broedde de gemeente op de verhuizing van het museum dat begin dit jaar
de deuren sloot. Over twee jaar moest het weer open gaan, nu in het voormalige stadhuis. Maar van die droom is niets over en de gemeente Waalwijk moet nu een Plan B
gaan bedenken voor een zelfstandig museum ‘plus’. slem is inmiddels failliet verklaard.

Tekort
De schoendesignopleiding bleek eerder dit jaar een tekort oplopend tot 1,9 miljoen in de boeken te hebben. Een financiële injectie van de gemeente van negen ton en
een grote bezuinigingsoperatie moesten slem en het museumplan gaan redden. B en
W van Waalwijk wilden daar eerst aan meewerken en toen plots niet meer. Dat er bij
slem sprake was van tekorten, was overigens al jaren bekend. Maar die tekorten bleven
oplopen naarmate de museumplannen langer in de broedstoof verbleven. Daarnaast
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kwam er een ambtelijk advies dat de vloer aanveegde met de positieve effecten van
samenwerking met een ‘internationale’ opleiding. Waalwijk kan beter samenwerking
met regionale partners zoeken, stelde de eigen projectmanager. Het lijkt erop dat dit
advies de doodsteek was voor slem.
De coalitie van vvd, cda, ChristenUnie en LokaalBelang steunde het voorstel van wethouder Hans Brekelmans uiteindelijk niet. Dat voorstel behelsde negen ton gemeentesubsidie en een miljoen bezuinigingen door slem. De partijen vonden het in juli 2017 te
ver gaan om met gemeentegeld de door slem Design zelf veroorzaakte tekorten aan te
vullen. Een aangeslagen Brekelmans nam zijn voorstel terug en kwam daarna met een
nieuw plan waarin alleen nog plaats was voor geld voor een museum; iets wat de coalitie wel steunde.
De oppositie en het slem-bestuur spraken er schande van. In hun ogen was aan dit besluit
geen fatsoenlijke openbare discussie voorafgegaan. slem gooide het bijltje er boos bij
neer en werd failliet verklaard. Inmiddels heeft de curator laten weten dat de museumcollectie in ieder geval is veiliggesteld. De slem-droom is echter in duigen gevallen.
Volgens Brekelmans kan het nu nog wel drie tot vier jaar duren voordat een nieuw
museum er is. Hij houdt nog wel vast aan de locatie – het voormalige stadhuis – en wil
zelf de kar blijven trekken. Opstappen was voor hem in juli geen optie. Daar was in zijn
ogen niemand en zeker ook het museum en het zieltogende Waalwijkse stadscentrum
niet bij gebaat. Uithuilen en opnieuw beginnen is het devies. Brekelmans wil redden
wat er te redden valt, stelt hij. In het gesloten museum zorgen de conservator en een
handjevol medewerkers er intussen voor dat de collectie in goede staat blijft.

over. De gemeente nam zijn verlies. Dit nooit weer, is nu de stemming in de Waalwijkse
politiek: de gemeente had zich door de voetbalclub in een fuik laten lokken waar ze bijna
niet meer uit kon komen.
De samenwerking tussen slem en gemeente dreigde volgens critici precies zo’n fuik
te worden. Want welke garanties waren er dat de noodlijdende opleiding na een
reddingsoperatie het samen met het museum wel zou gaan redden? En leefde het
onderwerp rkc in ieder geval nog bij het voetbalminnende deel van de bevolking, het
handjevol deels buitenlandse studenten van de opleiding brengt de Waalwijkers bepaald
niet in actie. Het onzekere lot van het schoenenmuseum heeft nog niet geleid tot een
volksopstand.

Shanghai

De koudwatervrees en de ommezwaai van het Waalwijkse college en de gemeenteraad is voor buitenstaanders wellicht beter te begrijpen tegen de achtergrond van
wat er met betaald voetbalorganisatie rkc Waalwijk is gebeurd. De gemeente Waalwijk
redde die club ooit door het stadion te kopen en vervolgens terug te gaan verhuren.
Na de degradatie uit de eredivisie kon de club de huur echter niet meer opbrengen. Als
de gemeente zich aan de afspraken zou hebben gehouden, zou rkc – ooit het Wonder
van Waalwijk genoemd – alsnog failliet zijn gegaan. Dan zou de gemeente helemaal
geen cent hebben teruggezien en zou ze met een voor andere doeleinden dan voetbal
onbruikbare betonnen bak in haar maag zitten.
De gemeenteraad wilde van deze financieel verstikkende banden met rkc af en uiteindelijk nam tot opluchting van bijna iedereen een projectontwikkelaar het stadion

De verhoudingen tussen de beoogde partners slem, gemeente en museum raakten
de laatste jaren dusdanig verstoord dat er een wonder nodig zou zijn om de gestrande
samenwerking weer vlot te trekken. slem-directeur Nicoline van Enter verweet
Brekelmans en de zijnen veel te lang te hebben gedraald met de museumplannen. Dat is
volgens haar de hoofdoorzaak van de problemen. Bovendien betichtte ze de plaatselijke
pers via Facebook van ‘een ware hetze’ en ‘tendentieuze berichtgeving’. Waalwijk denkt
te klein, stelde zij: slem is een internationale opleiding met zelfs een dependance in
Shanghai. Willen jullie me niet? Dan ben ik weg, liet Van Enter al snel weten.
Vlak daarna liet Brekelmans onder druk van de coalitie inclusief zijn eigen partij slem
als een baksteen vallen. Inmiddels is Van Enter begonnen met een opvolger van slem,
The Footwearists, met als hoofdvestigingsplaats ’s-Hertogenbosch. Volgens haar gaan
de capriolen die Waalwijk nu uithaalt de gemeente veel meer geld kosten dan het
slem-reddingsplan, met een ongewisse uitkomst bovendien.
De aantallen studenten bleven in de vijf jaar van het bestaan van slem Design achter bij
de verwachtingen. En zo ook de inkomsten uit de verhuur van studentenkamers en de
consultancy activiteiten. Vanaf het begin deden in Waalwijk verhalen de ronde over de
veel te grote voet waarop Van Enter de opleiding vorm gaf. Maar zowel gemeente als
slem volhardden in hun optimisme: de samenwerking zou alle problemen oplossen. Van
Enter houdt vol dat de eerste jaren van een nieuwe opleiding nu eenmaal geld kosten
en stelt nu dat slem Design en ook de consultancy poot het laatste jaar zwarte cijfers
schreven en dat de toekomst er dus zonniger uitzag. Totdat de gemeente de stekker er
vlak voor de zomervakantie uit trok.
De aanstelling, een jaar geleden, van zakelijk directeur Thijs Torreman kon het financiële
tij bij slem niet tijdig keren. Het ontslag van Wim Blok, directeur van het schoenenmuseum, zette bovendien kwaad bloed bij de vrijwilligers waarop het museum dreef. Blok
zelf werd met een afkoopsom een zwijgplicht opgelegd. Vrijwilligers zetten hun vraagtekens bij de ambitieuze plannen en waren bang dat het door hen gekoesterde culturele
erfgoed verloren zou gaan te midden van al dat internationale op de toekomst gerichte
hightech geweld.

94

Vangnet voor kunst & cultuur
brabant cultureel vijf jaar digitale boodschapper

rkc Waalwijk

terug naar inhoudsopgave

95

Ondernemers
Wat nu rest, is een failliete slem en een gemeente die terug is bij af. Het doel blijft
vestiging van het museum in het voormalige stadhuis. Maar van wat misschien wel de
grootste prioriteit van het gemeentebestuur was, resten slechts puinhopen.
Het museum begon zijn bestaan in 1954 als Oudheidkundig Museum voor de Schoenen Lederindustrie. Initiatiefnemer was Antoon Hendriks, leraar schoenmaken en
verzamelaar van voorwerpen die met schoenmaken te maken hadden. Een aantal
van die spullen liet hij zien tijdens de expositie Schoenen Leer En Mode in 1953, waar
de failliete slem in eerste instantie zijn naam aan ontleende. Samen met een aantal
enthousiaste ondernemers richtte hij een stichting op en opende het museum. In 1960
verhuisde het museum naar een pand in de Grotestraat en sinds 1983 zat het museum
in de voormalige fabriek van schoenmerk Pinocchio. De collectie groeide, onder andere
met machines die konden worden bediend in het bijzijn van publiek door vrijwilligers
die ooit werkzaam zijn geweest in de leer- en schoenenindustrie. Het museum trok zo’n
twintigduizend bezoekers per jaar.

Acht foto’s uit de tentoonstelling ‘Meer sluitingen
in Waalwijk’ van fotograaf
Luuk Aarts die voorjaar
2017 opende bij schoendesignopleiding slem
(Schoenen Leder Educatie
Museum).

Florerend
Waalwijk en ook de rest van de Langstraat vormden ooit het hart van een florerende Nederlandse leer- en schoenindustrie. Grazige weiden langs de Maas boden
plaats aan de belangrijkste grondstof: koeien. Het riviertje De Loint zorgde voor het
water dat voor het looiproces nodig was, en eikenhakhoutbossen zorgden voor schors,
eveneens onontbeerlijk voor het looien. In de jaren zestig en zeventig verdween de leeren schoenindustrie als gevolg van concurrentie uit lage lonenlanden als Italië. Waalwijk
werd een armlastige gemeente maar wist zich op te trekken dankzij een haven en industrieterrein dat tegenwoordig onderdak biedt aan giganten als bol.com en Xenos. Leer en
schoenen maakten plaats voor logistiek. Wel is er nog steeds sprake van grootschalige
handel in schoenen; geen maakindustrie meer, maar ‘dozen schuiven’. Dat zou het door
sommigen gehekelde gebrek aan betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het slem-project kunnen verklaren. Wat heeft een dozenschuiver met de 3d-printers van slem of met
de schoen van de Reus van Rotterdam in het museum?
Vier maanden na het verschijnen van dit artikel keerde het tij. Op 9 februari 2018
keurde de gemeenteraad van Waalwijk het plan goed om het Nederlands Leder en
Schoenenmuseum te verhuizen naar het centrum van de stad. Het museum wordt
ondergebracht in het voormalige gemeentehuis. De gemeente stelt voor verhuizing
en inrichting een budget van 9,9 miljoen euro beschikbaar. Bovendien ontvangt het
museum jaarlijks een subsidie van 900.000 euro.
De gemeenteraad rekent erop dat door de ligging in het centrum winkels en horeca
daar, profijt hebben van de aanwezigheid van het museum. Wethouder Hans
Brekelmans benadrukte tijdens de gemeenteraadsvergadering dat het door de
gemeente bedachte en begrote museumplan geen natte-vingerwerk is, omdat het is
gestoeld op onderzoek door gedegen partijen.
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f i l m e n f oto g r a f i e | h i s to r i e

Een bvd-infiltrant
op Vredes Aktie Kamp Woensdrecht

De boekpresentatie van het

g e p u b l i c e e r d > 1 0 j a n ua r i 2 0 1 8

boek ‘De Schuilplaatsen van
Woody Gardiner’ door
Frank Gunning in boekhandel

Cruijff, Doe Maar en de vredesbeweging speelden hun laatste wedstrijd in 1984.
In deze tweede aflevering van een serie waarin jace van de Ven stilstaat bij
grote en kleine cultuuruitingen in de provincie Noord-Brabant die hij bewust
meemaakte of waar hij bij toeval mee in aanraking kwam. Hoe was dat toen en
hoe kijken we er nu tegenaan? Dit keer de ontmaskering van een bvd-infiltrant
die nu een tweede leven krijgt in een roman door Frank Gunning.

Scheltema in Amsterdam.

jace van de Ven | Foto’s Piet den Blanken

W

at gebeurde er in 1984? Big Brother begon ons steeds meer in de gaten te
houden, zoals George Orwell al in 1948 voorspeld had. Voor het eerst kwam
het geheime oog de huiskamer in: een betaalbare computer voor de gewone
man. Johan Cruijff en Doe Maar speelden voor het laatst. Bhagwan Shree Rajneesh had
een half miljoen volgelingen en nog meer mensen kwamen bij elkaar op het Malieveld
om te protesteren tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Bij de vliegbasis
Woensdrecht bevond zich een permanent Vredes Aktie Kamp (vak) en in dat kamp
zou een spion actief zijn, ene John ‘Woody’ Gardiner. Over hem verscheen onlangs een
roman van Frank Gunning, Schuilplaatsen van Woody Gardiner.

Massale demonstratie tegen
de plaatsing van kruisraketten,
begin jaren tachtig van de
vorige eeuw.

Oogluikend
Het kabinet Lubbers (1982-1985, cda/vvd) stond toe dat er op vliegbasis
Woensdrecht, in het uiterste zuidwesten van Noord-Brabant, kruisraketten geplaatst
zouden worden. Volgens dat kabinet waren die nodig om Rusland in toom te houden.
Een groot deel van Nederland was het daar niet mee eens. Tal van vredesbewegingen
als Pax Christi, Stop de Neutronenbom, Franciscaanse Vredeswacht en amok (Anti
Militaristies Onderzoeks Kollektief, uiteraard in moderne spelling) lieten zich horen. Op
29 oktober 1983 kwamen op het Malieveld in Den Haag 550.000 mensen bij elkaar om te
protesteren tegen het regeringsbesluit. Ongeveer tegelijkertijd ontlook er bij vliegbasis
Woensdrecht een permanent bewoond en oogluikend toegestaan vredeskamp, het vak.
Daar meldde zich begin 1984 ene John ‘Woody’ Gardiner. Hij zou volgens een onderzoek van amok de vredesbeweging op last van de bvd niet alleen geïnfiltreerd hebben,
maar ook geprovoceerd om tot harde acties over te gaan. Alles met de bedoeling om
de wereld van de vredesactivisten in een kwaad daglicht te stellen, zodat de overheid
kon ingrijpen. En dit ondanks het feit dat in een eerder kabinet (pvda/cda) minister Van
Thijn beloofd had dat de vredesbeweging niet door de bvd (Binnenlandse Veiligheids
Dienst) geïnfiltreerd zou worden.
Over deze affaire schreef Frank Gunning nu een roman. Hij was destijds dertien jaar oud

Na zijn ontmaskering belt
John Gardiner met zijn
contactpersoon bij de
veiligheidsdienst bvd, de
voorloper van de aivd.
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en heeft dus nooit op het vak gewoond, maar hij heeft kennelijk wel een fascinatie voor
de jaren tachtig. “Ze raken ons in het gezicht”, vertelde hij bij de presentatie van zijn
boek. “Onze eigen tijd is er eentje van het grote grijze midden.” Daar heeft hij gelijk in.
Het kapitalisme mag tegenwoordig welig tieren – met de nadruk op tieren – terwijl de
jaren tachtig op 30 april 1980 bij het aantreden van koningin Beatrix werden ingezet
met de actie Geen Woning Geen Kroning. De ‘have nots’, die tegenwoordig inert naar
hun iPad staren en in de magnetron kant en klare plofkipmaaltijden opwarmen, sloegen
destijds nog van zich af. Vanuit ons eigen Oirschot rukte een jaar na Beatrix’ kroning
zelfs de Dertiende Pantsercompagnie met zeven tanks op naar Amsterdam om barricades van krakers te pletten. Het leek soms compleet oorlog.
Dat wil niet zeggen dat de meeste vredesactivisten niet volmaakt pacifistisch waren.
De Franciscaanse Vredeswacht bijvoorbeeld trok dagelijks in stilte naar het hek van
Woensdrecht om kaarsen op te steken en te zingen. Bij een overheidsoptreden tegen
hen en vergelijkbare vredesgroepen zou de publieke opinie zich tegen de regering keren.
Van de andere kant had die zich tegenover de Verenigde Staten en de navo verplicht
om kruisraketten in Nederland te plaatsen. Een gecriminaliseerde vredesbeweging zou
haar goed uitkomen. Het zou een gelegenheid bieden tot een ingrijpen waar de meerderheid van Nederland achter stond, een ontruiming van het vak, plaatsing van kruisraketten en het niet lijden van internationaal gezichtsverlies.

Leugens
Onder die omstandigheden dook John Gardiner op in het vak in Woensdrecht.
Hij was volgens Josje Kramer van Querido, redacteur van het boek Schuilplaatsen
van Woody Gardiner, “een web vol leugens en verzinsels”. Met een verzonnen voorgeschiedenis van bekeerde commando, wereldverbeteraar en noem maar op, maakte
hij aanvankelijk veel indruk in het vak. Hij was de eerste die de draden van het hek van
Woensdrecht ging doorknippen en uiteindelijk bracht hij zeventien granaten binnen
op het vak, munitie die hij op de Belgische luchtmachtbasis van Florenne gestolen had.
Verschillende andere actievoerder beseften dat het bekend worden van de aanwezigheid van die granaten in het vak de vredesbeweging kwetsbaar zou maken. Ook vonden
zij het verdacht hoe bepaalde acties die zij gepland hadden bekend konden worden bij
politie en Koninklijke Marechaussee. Zij begonnen Gardiner te verdenken van dubbelspel. Maar nog voordat zij dat konden bewijzen, biechtte Gardiner het zelf bij hen op.
Hij was een bvd-infiltrant. Maar daar had-ie spijt van, zei hij, want door de vriendschap
in het kamp en de goed bedoelde intenties van de actievoerders, had hij ingezien dat hij
voor een verkeerde zaak streed.
De actievoerders wisten niet goed wat ze daar nou weer mee moesten. Piet den Blanken,
freelance fotograaf die bijna dagelijks in Woensdrecht te vinden was, herinnert zich:
“Ik werd gebeld door de actievoerders of ik kon komen. Toine van Corven en Hans
Horsten, collega-journalisten die veel over het vak schreven, waren er ook. In de caravan van John Gardiner hoorden we dat hij ontmaskerd was, dat hij voor de bvd werkte.
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Niet iedereen geloofde hem. Toen zijn we naar een café gegaan om Gardiner daar zijn
bvd-contact te laten bellen met het verhaal: ‘Vannacht om twaalf uur gaan we de basis
op.’ Wat bleek? Het stikte er rond middernacht van de me-ers. Bewijs geleverd.”
De foto die Den Blanken van Gardiner maakte terwijl hij belde met zijn bvd-contact
ging heel de wereld over. “Ik heb er flink aan verdiend,” vertelt de fotograaf anno 2017,
“maar dat hoorde eigenlijk niet in die jaren. Daarom heb ik van dat geld een reportage
gemaakt over Cuba. Dat vond ik een passende besteding van de verdiensten.” Toine van
Corven, destijds verslaggever in Noord-Brabant voor de Volkskrant, VARA en Nieuwe
Revue: “Het was groot internationaal nieuws. Hans Horsten en ik werkten het verhaal in
eerste instantie samen uit. Later mocht ik tegen betaling van vijfduizend gulden – wat
toen zeer ongebruikelijk was! – exclusief zijn verhaal opschrijven in Nieuwe Revue. Met
dat geld wilde Gardiner een goed heenkomen zoeken. Kort daarna kreeg ik leden van
amok op bezoek die precies wilden weten wat Gardiner verteld had. Hen heb ik de
banden meegegeven en Gardiner heb ik afgezet op Antwerpen Centraal van waaruit hij
wilde verdwijnen.”
Intussen had Gardiner geprobeerd om ook Van Corven allerlei nieuwe verzinsels op de
mouw te spelden, waarschijnlijk om de vredesbeweging op een dwaalspoor te brengen
en daardoor gewoon agent voor de bvd te kunnen blijven. Een en ander lukte hem niet
op de langere termijn en uiteindelijk belandde hij voor de rechter voor de diefstal van de
granaten. Van regeringswege werd de connectie van de bvd met ene John Phillip Wood,
zoals Gardiner in het echt bleek te heten, ontkend. Minister Rietkerk stelde hem voor als
een onbeduidende crimineel, maar het staat zo goed als vast dat hij wel degelijk banden
met de bvd heeft gehad.

Montagetheaterproductie
Frank Gunning beschrijft in zijn boek het leven van ‘Woody’ Gardiner als een mix
van fictie en non-fictie. Hij voert hem op in zijn jeugd in Engeland in de vroege jaren
vijftig, beschrijft hoe hij via tehuizen en communes de sixties en de seventies doorkomt,
en laat hem daarna opduiken in Woensdrecht om de vredesbeweging volledig op zijn
kop te zetten. Daarna probeert hij hem in zijn latere leven op te sporen en komt het in
de slotpagina’s tot een ontmoeting met een Gardiner van in de zeventig. Die apotheose
is zo goed als zeker verzonnen door een voor het toneel opgeleide auteur die voor zijn
boek een apotheose zocht als die van een eigentijdse montagetheaterproductie.
De keuze voor het vermengen van non-fictie met fictie levert prachtige passages op die
de spanning van Gunnings verhaal verhogen, maar is tegelijk de makke van het boek.
Uiteindelijk lijkt het er op dat Frank Gunning na drie jaar intensief onderzoek wel een
roman moest schrijven, omdat hij te weinig zwart-op-wit feiten bij elkaar kreeg. “Ik
begin de problemen van biografen te begrijpen. Je kunt maar beter een roman schrijven,”
citeert hij Kellendonk-biograaf Arie Storm in het motto voorafgaand aan het laatste
hoofdstuk. Fotograaf Piet den Blanken concludeert: “Interessant boek, maar dat je niet
weet wat fictie is en wat niet, vind ik ergerlijk.”
Vangnet voor kunst & cultuur
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Toine van Corven: “De strekking van het verhaal over wat er in Woensdrecht gebeurde,
klopt. De meeste details niet. Bij de presentatie van Gunnings boek in Amsterdam,
sprak ik uitvoerig met enkele toenmalige leden van amok. Oude mannen intussen,
net als ik. Door wat ik hen destijds had verteld waren zij zeer geholpen, vertelden ze.
Gecombineerd met de gegevens die zij zelf toen al hadden, hebben de bandopnames die
ik hen had gegeven het bewijs tegen Gardiner, dat – mede door ontkenningen van de
overheid – eerst nogal twijfelachtig was, versterkt. We voelden ons allemaal weer even
de gedreven dertigers van toen, daar in Amsterdam. Anno 2017 wonen er nog steeds
actievoerders uit die tijd in Woensdrecht, vernam ik. Ik ga ze een keertje opzoeken.”

Verdwenen
Kort na de bekentenis van ‘Woody’ Gardiner werd het vak geruimd, maar er ontstonden andere vredeskampen. Gardiner verdween, dook op, zat een gevangenisstraf
uit en verdween opnieuw. Maar, voornamelijk onder invloed van de afnemende internationale spanningen, zijn er nooit kruisraketten in Nederland geplaatst.
De persoonlijke computer die in het jaar van het Gardiner-verraad qua prijs voor iedereen toegankelijk werd, ten slotte. Die zorgde ervoor dat de mens steeds meer aan
zichzelf en zijn computer genoeg had en zich op zichzelf terugtrok, waardoor, om met
Gunning te spreken, “de tijden ons niet meer in het gezicht raken”. Den Blanken: “Ik
vond het een mooie tijd omdat er iets gebeurde in de samenleving. Uit alle lagen van
de maatschappij mobiliseerden tegenstanders zich. Nu moet de fnv met ster-spotjes
proberen leden te lokken.”

John Gardiner wordt
aangehouden tijdens
een aktie bij het hek van
de vliegbasis Woens-

Frank Gunning, Schuilplaatsen van Woody Gardiner. Amsterdam: Querido 2027, 312 pp.,

drecht, 1984.

isbn 978-90-214-0774-6, pb., € 18,99 | E-book isbn 978-90-214-0775-3, € 11,99.

Frank Gunning
signeert zijn boek
‘De Schuilplaatsen van
Woody Gardiner’ in
boekhandel Scheltema
in Amsterdam.

De caravan van John
Gardiner op het Vredes
Aktie Kamp in Woensdrecht met de granaten
die hij meebracht na een
inbraak bij de Belgische
luchtmachtbasis in
Florenne.
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www.brabantcultureel.nl
Brabant Cultureel is gratis, maar wij kunnen uw steun goed gebruiken

WORD VRIEND

WORD BEGUNSTIGER
Deze begunstigers gingen u voor:
Cultureel Centrum De Schattelijn (Geertruidenberg)
philharmonie zuidnederland (Eindhoven/Maastricht)
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom)
Autobedrijf Probaat (Tilburg)
Theater De Kattendans (Bergeijk)
Museum Klok en Peel (Asten)
Designmuseum Den Bosch
Kessels Muziek en Instrumenten (Tilburg)
Kruisherenkapel (Uden)

WORD PARTNER
Deze partners gingen u voor:
Filmtheater Cinecitta (Tilburg)
Boekenschop (Tilburg)
Stichting Jacques de Leeuw (Loon op Zand)
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