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Bevindingen van Paul Woerlee 
Voorjaarsexcursie Vrienden Musea Zutphen, 10 april 2019 
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Gedwee volgen we de gids van het Rijksmuseum Twenthe naar de tentoonstelling ‘De Naakte 
Waarheid’. Door het vernuftige systeem van een microfoontje voor haar mond en een headset op 
mijn oren hoor ik, nog voordat ik de eerste zaal binnenloop, dat we een thema-expositie gaan 
bezoeken die ons confronteert met de mentaliteitsverandering die de mens sinds de renaissance 
heeft ondergaan. Volgens haar is het best een gewaagde tentoonstelling die bol staat van het bloot. 
Interessant, denk ik terwijl mijn aandacht onmiddellijk naar het eerste kunstwerk wordt getrokken, 
een wit keramisch beeld, ‘Der Tod und das Mädchen’ lees ik op het bordje waarop ook de naam 
van de kunstenaar Anne Wenzel staat vermeld.  
 
Het beeld doet me denken aan de plastiek van Johan Tahon die sinds een jaar of twee, in 
afwachting van een betere plek, bij ons thuis op de vensterbank staat. De twee beelden hebben 
dezelfde, enigszins barokke vorm gemeen die versterkt wordt door de aangebrachte witte 
glazuurlaag. Het religieuze karakter van het beeld van Wenzel is moeilijk te ontkennen. Ons beeld 
thuis heeft geen titel; dat het misschien toch een religieuze context heeft, is nooit bij me 
opgekomen.  
Om me er aan te herinneren dat ‘Der Tod und das Mädchen’ nog op de foto moet voor mijn verslag, 
maak ik de aantekening dat de titel is ontleend aan een compositie (1817) van Franz Schubert op de 
tekst (1774) van Matthias Claudias. We zien dat de dood het meisje omarmt, schrijf ik als 
geheugensteuntje op. 

              Der Tod und das Mädchen, Anna Wenzel. (foto site Rijksmuseum Twente) 
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Onderweg naar zaal 2 hoor ik in mijn oortje dat de expositie is ingericht als een vierluik rond de 
sceptische, onderzoekende mens die vraagtekens durft te plaatsen bij de maatschappij en bij 
zichzelf. Dat statement wordt duidelijk bij het deel van de expositie over De Renaissance.  
Het is de periode waarin de mens zich geleidelijk losweekt van het absolute geloof dat in de 
middeleeuwen zo bepalend is geweest.  
 
Tijdens het verhaal van onze rondleidster kijk ik terloops de zaal rond op zoek naar kunstwerken die 
ik graag van dichtbij wil zien. Langzaam dringt het tot me door dat mijn persoonlijke beleving van 
de aanwezige kunstwerken niet relevant is voor het verslag van deze vriendenexcursie. Hier staat de 
zeggingskracht van het kunstwerk in dienst van het thema van de tentoonstelling, in de tijd dat het is 
ontstaan en niet de artistieke waarde die ik als burger van de 21e eeuw daar aan ontleen.  
Terwijl ik met een half oortje het verhaal van de rondleidster tot mij neem, vraag ik me af of de 
l’art pour l’art stroming, die zich halverwege de 19e eeuw ontwikkelde, zich hier bij ‘De naakte 
waarheid’ nog laat zien. Het zou een kans zijn om het adagium kunst omwille van de kunst toe te 
passen bij het maken van mijn verslag. 
 
Helaas, de zaal die volgt heeft een ander thema dat de lading van de kunstwerken dekt: Ik denk dus 
ik ben. Het is de tijd waarin Descartes zijn stelling poneert en de wetenschap een factor van belang 
wordt. Het thema van de zaal daarna, De wereld binnen bereik, wordt ondersteund met het motto: 
'Als er geen hemel op ons wacht en ook geen hel, dan is de aarde ons paradijs en ontdaan van 
schaamte mag je genieten van je lichaam'. In dit licht zie ik de niets onthullende selfie van Heleen 
van Royen en de decadentie in ‘The Palace of Automorfic Delights’ van Terry Rogers. Op dit 
schilderij kijkt niemand naar iemand, iedereen is met zichzelf bezig en zoekt zijn eigen genot. 
 

 
        
‘The Palace of Automorfic Delights’ van Terry Rogers. (foto site Rijksmuseum Twente) 
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Als laatste bezoeken we de ruimte die onder de noemer En nu? ingaat op de gevolgen van de 
aanslagen in New York van 9/11. Vanaf die datum is er onrust in de wereld en dat vertaalt zich 
uiteraard in de kunstwerken die volgen.  
 
En dan gebeurt het volgende:  
Naast een aantal werken van en over transgenders hangt een bijna levensgrote foto van David 
Bowie. Hij is slechts gekleed in een lendendoek en kijkt, met een intense blik, langs de beschouwer 
heen. Als de groep zich rond het kunstwerk heeft geschaard, neemt de rondleidster het woord: ’Hij 
is de icoon van zijn generatie, hij kleedde zich vaak als vrouw en in die zin is hij ook het rolmodel 
voor transgenders’ (?). Aan het eind van haar betoog voegt zij daar aan toe dat hij desondanks 
‘gewoon' een heteroseksuele man was met vrouw en kinderen. 
Ik ben niet de enige die haar afsluitende woorden met enige verbazing aanhoort. Het uitgangspunt 
was toch dat de tentoongestelde werken ons moesten confronteren met de mentaliteitsverandering 
van de opvolgende tijdsgewrichten. Moet ik uit haar laatste woorden begrijpen dat Bowie niet kan 
zijn, wat hij kennelijk niet is? Gelukkig neemt de rondleidster even later haar laatste woorden terug 
nadat één van de groep daar over een opmerking over maakt. Het siert haar. 
 

                             
 
                                 David Bowie (fotograaf: Anton Corbijn, uitleen Groninger Museum) 
 
 
Niettemin hebben de opgeroepen emoties weerslag op de kunstwerken van de andere 
tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe, met de naam ‘Ars longa, vita brevis’ (‘de kunst is 
lang, het leven kort). Ik doe de negen kunstenaars die van het museum de gelegenheid hebben 
gekregen hun eigen zaal in te richten tekort door ze niet de aandacht te geven die ze verdienen.  
Nog in gedachten sta ik plotsklaps voor een groot papier dat vanaf het plafond tot net boven de 
grond hangt. Het blijkt het gedicht ‘jij en ik’ te zijn van Karin Arink.  
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                      Foto: Vriend, Hans Roosen, Zutphen 
 
 
De inhoud van het gedicht ‘jij en ik’ van Karin Arink spreekt voor zich, de typografie valt samen 
met de inhoud. Na het tweemaal te hebben gelezen ben ik de kater van ‘En nu’ te boven en loop ik 
ontspannen om het ‘hangende' gedicht heen.  
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Daar staat ‘dronken glas’ van Yvonne Trossèl opgesteld. Ondanks dat ik dit kunstwerk het 
hoogtepunt van de dag vind, denk ik meteen aan de rondleidster die gezegd zou kunnen hebben: 
'Het ziet er een beetje anders uit, maar het is toch gewoon een wijnglas hoor'. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
          

 
 

                                Dronken glas, Yvonne Trossèl.   (foto site Rijksmuseum Twente) 
 
 


