
WeerZien 
 
Als je museum De Pont binnen bent gegaan en even verderop als vanzelf een nieuwsgierige 
blik werpt in de grote zaal met de dominante Grosse Geisten van Thomas Schütte, zou je 
bijna het tegemoet tredende intieme bronzen beeld, dat daar vlak voor staat, over het hoofd 
zien. Het Beeld van Henk Visch staat daar in de gang bescheiden tegen de muur aangedrukt.  
Ondanks het gebogen hoofdje lijkt het je alsnog te willen verwelkomen. De eenvoud van het 
werk doet je, samen met de schijnbaar argeloze gelaatstrekken, bijna geloven dat zij het hare 
denkt over het geweld van de zes ‘grote geesten’. Niettemin lokken zij mij, ondanks de 
koffiegeuren, de enorme tentoonstellingsruimte van de voormalige wolspinnerij in. De 
glimmende en glanzende buitenaardse wezens die zich in verschillende 
expressieve menselijke houdingen presenteren, trekken ongegeneerd de 

aandacht; en dat is voor de argeloze binnen-
komer ook precies de bedoeling! Tegelijker-
tijd doen aan de lange zijwand de openstaan-
de deuren hun best je nieuwsgierigheid op te 
wekken om binnen te treden in de wereld van 
steeds één kunstenaar.  
 

Thomas Schütte, Grosse Geisten  Henk Visch, Het Beeld 
 
Omdat ik van eerdere bezoeken aan De Pont weet dat je er kunt zwerven zonder te verdwalen, 
laat ik de koffie nog even voor wat die is. Bijna aan het eind van mijn verkennende rondgang 
houd ik mijn pas in bij een rechthoekig uitgesneden stuk grond met levensechte papavers.  

Dit werk van Roxy Pain doet me 
denken aan dat van de kunstenaar 
Tony Matelli die we eerder, bij 
onze excursie in museum Voor-
linden, met zijn werk Weed tegen-
kwamen. Daar bloeide tussen de 
vloer en de plint een niet van echt 
te onderscheiden paardenbloem. 
Hij leidde mij met dit werk om de 
tuin door mij het gewone in een 
ongewone omgeving te laten 
ervaren.** 
Bij Roxy Pain is het geen toeval 
dat zij voor haar werk papavers, 
de grondstof voor geestverrui-
mende middelen, gebruikte. De 
zinsbegoocheling zit hier niet in 

het daadwerkelijke gebruik van die middelen, maar in het besef dat de planten, hoe echt ze 
ook lijken, allemaal nep zijn. Tijdens de koffie houd ik in gedachten het verhaal van beide 
kunstenaars nog eens tegen het licht. Zou het kunnen zijn dat het werk van Roxy Pain 
eigenlijk het ongewone in een gewone (nep)omgeving wil laten zien?  
 
Een van de hoogtepunten is het schilderij De regenboog van Jan Andriesse. Eigenlijk zou je 
minstens een kwartier op een bankje naar het werk moeten kijken om te ontdekken in hoe- 



verre de kunstenaar er in is 
geslaagd om, volgens zijn 
eigen zeggen, het vormloze 
licht van een regenboog te 
schilderen. Om dit (onmoge-
lijke) doel te bereiken werkt hij 
jaren aan een schilderij. Elke 
dag brengt hij één laag op het 
doek aan. Als we er van uit 
gaan dat hij geen regenboog 
afbeeldt maar laat zien wat een 
regenboog is, komt hij toch 
heel dicht bij zijn eigen 
opdracht.  
 
 

Het schilderij ‘In Egypt’ van de colorist Howard Hodgkin lijkt 
bij de eerste blik in schril contrast te staan met De regenboog.  
De verfstreken lijken in spontane streken te zijn aangebracht. 
Niets is echter minder waar. Ook Hodgkin kent een lang 
productieproces, waarbij de intense kleuren laag voor laag zijn 
bevochten. De twee kunstenaars zijn nauwelijks met elkaar te 
vergelijken maar delen de kracht en intensiteit in hun werk.
   
Je zou er bijna aan voorbijlopen, maar in een nisje waar in de tijd van de wolspinnerij een 

waterkraantje huisde, staat nu De engel van Tilburg van Rob Birza. Bij 
de eerste blik word ik al op het verkeerde been gezet. Ik krijg de indruk 
dat het kleine beeld uit hout is gesneden en uit een andere tijd stamt. 
Dat is beide niet het geval. Rob Birza vervaardigde het in 1992 van 
waardeloos pur schuim. Hij maakte, zoals hij meer heeft gedaan, graag 
gebruik van een onverwacht materiaal. Door de engel ook nog achter 
glas te zetten roept het werk een verheven spiritualiteit op die is 
uitgebeeld in een chemische substantie.  

 
Als ik enigszins gehaast op weg ben naar de uitgang zie ik tussen de 
Grosse Geisten heen in een zaal waslijnen die lukraak door de ruimte 
lijken te zijn gespannen. Hieraan hangt een zee van tekeningen, aan 
knijpers. Het is het resultaat van een meerdaagse wad wandeling van 
Thomas Schütte; inderdaad de maker van de glimmende en glanzende 
buitenaardse wezens. Het verschil in uitstraling van de tekeningen en de 
sterk aanwezige beelden is verbazingwekkend.  
 
Bij de uitgang steekt, vanuit een speciaal ontworpen tuin, de getordeerde spiegelende 
roestvrijstalen plaat van zes meter hoog de lucht in. Kapoor ten voeten uit! Helaas is, tijdens 
ons bezoek, de lucht zo egaal grijs dat er van een spiegelende hemel geen sprake kan zijn.  
 
Onderweg naar Zutphen bedenk ik me dat als je als stad zo’n fantastisch museum in de schoot 
krijgt geworpen, je je handen mag dichtknijpen.  
 



Paul Woerlee     
 
 
** zie vriendenexcursie museum Voorlinden, Wassenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


