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‘Furore’ van Christiaan Weijts

Originele toekomst- en
historische roman in één
Een kunsthistoricus blikt in
2054 terug op de bohème-tijd
van Nederlandse kunstenaars
rond de vorige eeuwwisseling.
Van een creatieve schrijver als
Christiaan Weijts lees je zo’n
roman graag.
Door Jan-Hendrik Bakker

A

an lumineuze ideeën ontbreekt het de schrijver en
columnist Christiaan Weijts
(Leiden, 1976) uit Den Haag
doorgaans niet. Zo verscheen in 2016
de roman ‘Het valse seizoen’, waarin de
verwikkelingen rond vier conservatoriumvrienden die ooit een strijkkwartet
vormden, worden gevolgd aan de hand
van de vier verschillende muzieksleutels waarin hun instrumenten staan
gestemd. In het nu verschenen ‘Furore’
zijn een toekomstroman en een historische roman in elkaar geschoven. Een
kunsthistoricus blikt in 2054 terug
op de bohème-tijd van Nederlandse
kunstenaars in het Parijs van kort na de
overgang van de negentiende naar de
twintigste eeuw. Zo confronteert hij
twee zeer woeilige tijdsgewrichten met
elkaar en dwingt hij de tijdgeest van die
dagen elkaar in de ogen te kijken.
Weijts is columnist voor NRC/Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Wie zijn stukken kent, weet dat
zijn betrokkenheid bij maatschappij
en politiek groot is en dat hij over een
helder, analytisch vermogen beschikt.
Weyts ziet de dingen graag in brede
samenhang en die blik is ook driftig aan
het werk in deze roman. De toekomstverwachting van jonge kunstenaars
op de drempel van de moderne tijd en
het menselijk echec in een tijd waarin
technologie en landschappelijke verwoesting – Nederland moet ontpolderen om de zee weer de ruimte te geven!
– de boventoon voeren, laat hij schril
tegen elkaar afsteken.
Pablo Picasso
De twee hoofdpersonen uit ‘Furore’
zijn Tom Schilperoort en de kunsthistoricus Kris. Schilperoort is een bestaande bohemien geweest die in het
werk van Nescio nog model heeft gestaan voor een van diens romantischtragische figuren. De journalist Schilperoort is in zijn Parijse jaren bevriend
geweest met Pablo Picasso, die zelfs
nog een tijd lang bij hem in een vakantiehuisje in Schoorl verbleef. Die
vriendschap liep na een ‘vrouwenkwestie’, waar Picasso zoals bekend
in gespecialiseerd was, stuk. Schilperoort ging later voor allerlei bladen
schrijven over automobielen, zoals
die toen nog heetten. Hij was dol op
de snelheid en sportiviteit die deze
apparaten toen nog uitstraalden. Kris,
die in een tijd leeft waarin auto’s zelfrijdend zijn geworden en menselijke
besturing not done is, leest zijn artikelen met een flinke dosis meewarigheid. Dat waren de dagen toen we nog
vertrouwen hadden in de toekomst.
Weijts heeft veel historisch onderzoek gedaan naar de Hollandse connectie van Picasso en het verdere leven
van Schilperoort. Hij citeert hele passages uit de kranten- en tijdschriftstukken van de laatste. Schilperoort ging
ooit ook nog langs het Belgisch-Duitse
front, op de fiets en met een aantekenboekje. Zijn verslagen waren te vinden
in, let op!... autobladen. Die citaten zijn,
hoewel totaal afwijkend van Weijts’ ei-

gen stijl, merkwaardig bont, maar zijn
wel heel goed leesbaar en geven een
aardig inkijkje in de tijdgeest van toen.
Auto-ongeluk
De andere verhaallijn is het heden van
de achternaamloze Kris. Deze kunsthistoricus wil een VR-document maken over Picasso’s Hollandse connectie.
Hij raakt verzeild bij een spirituele beweging met politieke ambities, maakt
eenzelfde soort breuk met zijn vriend
mee als die tussen Pablo en Tom, is getuige van een politieke moord die Nederland in rep en roer brengt en denkt
vooral veel na over de invloed van de
techniek op onze geest. Ondertussen is
hij ook betrokken geraakt bij een autoongeluk, omdat hij zelf even achter het
stuur was gekropen. De draagwijdte
van dat ongeluk vlecht Weijts geraffineerd door de plot.
De manier waarop deze gebeurtenis de intrige gaat beheersen, maakt
‘Furore’ tot een roman die je graag
leest. Het is de menselijke factor die de
soms wat al te intellectuele opzet van
de roman toch verder stuwt. In zekere
zin is het een ouderwets liefdesverhaal
over schuld en onvermogen, maar met
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Vernieuwd kaartspel van Ella van Schaik

Groen, groen,
groen
bij Parts
Project

Poezenkwartet maakt
reis door de tijd
Ella van Schaik maakte veertig
jaar geleden een poezenkwartet, dat in heel Nederland
bekend werd. Nu is er een
herziene uitgave.
Door Margreet Hofland

E

‘

en poes is anders dan een
hond,” zegt kunstenares Ella
van Schaik. “Je weet wat
je eraan hebt en ze zijn erg
knuffelbaar. Je kunt een kat oppakken
en vasthouden als een baby. Ze laten je
als het moet ook met rust, veel schrijvers hebben daarom een kat.” Haar eerste poezenkwartet (kaartspel) kwam
uit in 1981. Het verkocht destijds zo
goed dat als het een boek was geweest,
je het een bestseller had kunnen noemen. Van Schaik woont al veertig jaar
in een knus huis op de Denneweg, dat
vol staat met kunst en antiek. Op de
bovenverdieping is haar atelier en staat
een etspers. Haar rode kater Koekie ligt
behaaglijk uitgestrekt op de verwarming en komt af en toe nieuwsgierig
poolshoogte nemen.
Van Schaik gaf na de kunstacademie
twaalf jaar les op middelbare scholen en werkte daarna een tijdje in de
bekende Galerie Orez in de Javastraat,
waar toen veel kunstenaars van de

Het is de
menselijke factor
die de soms wat
al te intellectuele
opzet van de
roman toch verder
stuwt

‘2020-1-7’, Jos van Merendonk, 2020.

De schilderijen van Jos van Merendonk, die nu te zien zijn bij Parts Project, zorgen met
hun overeenkomstige elementen voor zowel herkenning als vervreemding.
Door Eline van der Haak

H
gentechnische en stamcel-manipulatie op de achtergrond. Wat de lezer
wel dwars kan gaan zitten, is de vorm
waarin de auteur de stukken over Tom
Schilperoort gegoten heeft. Hij laat Kris
hem direct aanspreken. Die jij-vorm
werkt contraproductief, alsof het om
een onderonsje gaat. Maar het doet verder weinig af aan het ondernemende
en ambitieuze karakter van deze originele roman.

et is moeilijk voor te stellen hoe het mogelijk is om ruim dertig jaar lang schilderijen
te maken die bestaan uit dezelfde elementen. Toch is dat precies wat Jos van Merendonk doet. Hij schildert steeds in exact dezelfde kleur
groen en op eenzelfde vierkant formaat. Zijn tentoonstelling ‘The Community of the painted’ bij Parts
Project illustreert hoe de kunstenaar telkens opnieuw
nieuwe beelden weet te creëren vanuit dezelfde bestanddelen. Het lijkt hem bijna met gemak af te gaan
om met ieder werk weer een nieuwe, sterk gebalanceerde werkelijkheid te tonen. Tegelijk is er juist geen
sprake van herkenbaarheid naar het dagelijks leven.
Aan het komen tot nieuwe ideeën binnen het vrij
beperkte kader dat Van Merendonk zich oplegt, moeten wel veelvuldig denkwerk en experimenten vooraf
zijn gegaan. Wanneer de doeken bij elkaar hangen, zie
je tegelijkertijd verbanden en verschillen. Het lijken
als het ware wel familieleden van elkaar, waarbij het
ene uit het andere lijkt voort te komen. En net als bij
een echte familie is er sprake van onderlinge herkenbaarheid en verwantschap, maar juist ook van individuele dynamiek.

Christiaan Weijts, ‘Furore’. Uitgever: De Arbeiderspers. Prijs: € 23,50.

Eigen universum
De groene kleur en het gebruik van lijnen en vormen

zouden de voor de hand liggende associatie met de natuur kunnen oproepen. Maar toch gaat deze vergelijking snel verloren, de schilderijen lijken juist eerder
het abstracte te willen benadrukken en zich ver van
het herkenbare en natuurlijke te bevinden. Ze verwijzen eerder naar zichzelf en naar elkaar dan naar iets
anders, en vormen hiermee een eigen universum. Zelf
zegt Van Merendonk beelden te maken met ‘een andere uitdrukking, een ander gezicht, met een andere
leegte’. En hiermee ontstaat dus toch een zekere herkenbaarheid, namelijk die van de groep schilderijen
waar alle werken aan toebehoren.
Al vanaf de jaren tachtig vormt een tekening die
bestaat uit drie vaststaande componenten de basis van
ieder werk. Die basistekening bestaat uit een slinger,
een ovaal en een Z. Hierna plaatst Van Merendonk
over deze basistekening de groene verf en gebruikt
hiervoor verschillende technieken. Soms schildert hij
vrij brede lijnen die zigzaggend over het doek gaan. Bij
andere blijft nog veel zichtbaar van de witte achtergrond en zijn de getekende lijnen eronder nog te zien.
Maar dan weer kunnen de groene vlakken bijna het
hele vierkant beslaan, waardoor van de ondertekening niets meer is te zien. Vaak is de materiaalkeuze
van de kunstenaar een belangrijk zichtbaar element.
Spray paint zorgt voor zachte en strakke lijnen gelijk
aan het doek, maar op andere momenten is er sprake
van reliëf door het gebruik van dikke lagen verf.

Wandinstallatie
In 2016 maakte Van Merendonk voor de eerste tentoonstelling bij Parts Project een bijzondere wandinstallatie.
Deze bestond veelal uit stukken doek van eerder door
hem afgekeurde schilderijen, waar hij stukken uit scheurde. Deze rechthoekige fragmenten hing hij aan de wand,
waarbij de witte muur op verschillende plekken leeg
bleef. Hierna maakte hij hierop tekeningen en schilderingen en daaroverheen kwamen weer andere schilderijen
te hangen. Met elkaar ontstond zo een nieuw geheel dat
gezien kon worden als eenheid, maar net zo goed bleven
hierin de losstaande werken bestaan.
Het afgelopen jaar heeft Van Merendonk voor het eerst
het gebruik van de ondertekening losgelaten. Een belangrijk aspect van zijn werkwijze is de herhaling. Voor zijn
nieuwste werken heeft hij steeds delen van onder meer
de collage-achtige wandinstallatie nageschilderd op het
vaste vierkante formaat van 1 bij 1 meter. Het is een krachtige manier van de kunstenaar om weer tot nieuw beeld
te komen, dat is ontstaan vanuit eerdere beelden. In de
galerie hangen de schilderijen uit 2020 tussen hun familieleden die in de jaren ervoor tot stand kwamen, waarbij
het element van tijd nauwelijks zichtbaar is. Voor de
toeschouwer ontstaat zo een fascinerende zoektocht van
herkenning tot vervreemding, die blijft bekoren.
Jos van Merendonk, ‘The Community of the painted’, t/m zondag 7
februari 2021, donderdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur,
zondag 13.00-17.00 uur, Parts Project, Toussaintkade 49.
Meer informatie: www.partsproject.nl

‘De arrogante kat
Harry Mulisch vind
ik echt op hem
lijken’

zogenaamde NUL-groep
exposeerden. “Ik kreeg
op een gegeven moment
de behoefte om zelf weer
iets te gaan doen en nam
etsles bij Gerard Lutz op
de Vrije Academie. Mijn
eerste ets werd een poes,
bij toeval. Het resultaat
zette ik in een bescheiden hoekje van de galerie en groot was mijn
verbazing toen die ets
direct verkocht werd.
Het liep als een trein.
Galerie Arta ging mijn
werk verkopen en ook de
Haagsche Courant wijdde er een artikel
aan. Al snel daarna verkocht ik mijn
prenten van poezen via de Libelle en
kwam het poezenkwartet uit. Dat werd
uitgegeven door Ulysses, die hier op de
Denneweg ook een boekhandel had.”
Litererair
“Op een feestje ontmoette ik biograaf
en Couperus-kenner Frédéric Bastet
die voor de NRC schreef,” gaat Van
Schaik verder. “Bastet betekent ‘kat’
in de Egyptische mythologie en dat
was voor hem een reden om een hele
pagina over zijn naam te schrijven, met
illustraties erbij van mijn poezenkwartet. Toen ging het helemaal los, mijn
kwartet ging het hele land door. Er zijn

sindsdien vier herdrukken geweest en
nu dus de vijfde. Mijn
poezen maken een
reis door de tijd.”
Ze brengt een
grote schaal waar de
schoongepoetste etsplaatjes in liggen. “Ik
heb de oude plaatjes
opnieuw gebruikt en
bijgewerkt. Ook de teksten zijn veranderd en
aangepast. De recensenten vonden destijds
dat het kwartet een literair tintje had.”
Daar valt zeker iets voor te zeggen.
In de serie ‘Status’ vinden we de ‘Asielkat’ en de ‘Zwerfkat’, onder ‘Uitdrukkingen’ vallen de ‘Verzopen kat’ en de
‘Kat in de zak’, maar er is ook een serie
‘Auteurs’ met onder anderen Gerard
Reve als een dikke kat die je zijn achterste toekeert en de arrogante kat Harry Mulisch. “Die vind ik echt op hem
lijken,” zegt Van Schaik heel serieus.
Het kwartet bestaat uit 48 kaarten
en wordt opnieuw uitgeven door de
drukker van het eerste kwartet: Van
den Dool in Sliedrecht. Het spel is
verkrijgbaar bij boekhandel Paagman
en is te bestellen bij de overige boekhandels. ‘Voor Koekie’, staat op het
doosje.

