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Schilderij terug
naar erven van
n a z i - s l a ch t o f f e r
NEW YORK, 9 mei. Een zestien-
de-eeuws Italiaans schilderij dat
door de nazi’s geroofd was van een
Joodse kunsthandelaar is terug
naar de rechthebbende, de Con-
cordia University in Montreal, die
diens nalatenschap beheert. St. Je-
rome (ca, 1595) van barokschilder
Ludovico Carracci was een van de
honderden werken die de Keulse
handelaar Max Stern in 1937 on-
der dwang van de nazi’s moest vei-
len. Het is het tweede schilderij
van Stern dat de afgelopen veer-
tien dagen is opgedoken. St. Jerome
hing in de woonkamer van de
New Yorkse kunsthandelaar Ri-
chard L. Feigen. Deze heeft het
werk aangemeld bij het Max Stern
Art Restitution Project, nadat hij
in een krant las over teruggave
van een Hollandse meester. (A P)

Buste van Nefertiti
is mogelijk kopie
Rotterdam, 9 mei. De beroem-
de buste van koningin Nefertiti in
het Egyptisch Museum in Berlijn
is volgens een Zwitserse kunsthis-
toricus, die de buste 25 jaar lang
heeft onderzocht, een kopie van
het 3.400 jaar oude origineel. De
onderzoeker, Henri Stierlin, zegt
dat de buste in 1912 is vervaar-
digd in opdracht van de Duitse ar-
cheoloog Ludwig Borchardt, die
het origineel had gevonden aan de
oevers van de Nijl. Het museum in
Berlijn wil geen commentaar ge-
ven. (BBC)

Concert Westbroek
gaat niet door
Door onze kunstredactie
AMSTERDAM, 9 MEI Het concert
dat de sopraan Eva-Maria West-
broek volgende week vrijdag in de
Haagse Dr. Anton Philipszaal zou
geven, is wegens persoonlijke om-
standigheden geannuleerd. West-
broek zou worden begeleid door
het orkest van de Brusselse Munt
o.l.v. Hartmut Haenchen.

v© n rc b o e ke n . n l
Het laatste boeken-
nieuws, meer dan 12.000
recensies, achtergron-
den over auteurs en fictie
en non-fictieboeken.
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‘Je maakt een film over iets wat onzichtbaar is’

Door onze redacteur
Lineke Nieber
Rotterdam, 9 mei. Sylvia (33)
slaapt soms weken niet. Ze kan
niet tegen het donker. De gedachte
dat ze aangevallen wordt, maakt
haar zo angstig dat ze vecht tegen
de slaap. Daardoor raakt ze over-
vermoeid en verward. Overdag
doet ze ontspanningsoefeningen.
’s Nachts schuifelt ze, lange dunne
benen, door de huiskamer rond.
Haar jas trekt ze niet uit. Sylvia:
„Iemand heeft me de tip gegeven
om een bekertje water op de deur-
kruk te zetten. Als de deurkruk
dan naar beneden gaat, hoor je
‘klets’.”

In de bioscoopdocumentaire
Angst portretteert documentaire-
maker Michiel van Erp mensen
met een angststoornis. Een van
zijn vaste researchers, René van ’t
Erve, legde hem twee jaar geleden
het plan voor. Een documentaire
die helemaal van nu is, meent Van
Erp. „De laatste jaren zijn in alle
grote steden speciale angstpoli op-
gericht. Dat geeft wel aan hoe ac-
tueel dat onderwerp is.”

Een jaar lang volgde Van Erp zes
mensen, onder wie de slapeloze
Sylvia. „We hebben eindeloos ge-
sproken over wie we wilden vol-
gen”, vertelt Van Erp in het pand
in Amsterdam Oost waar zijn be-
drijf De Familie gevestigd is. „Re-
né van ’t Erve heeft wel twintig
mensen opgespoord. Uiteindelijk
zijn er zes overgebleven.”

Stuk voor stuk komen ze uit
Amsterdam. „We wilden dat de
film in de moderne tijd zou staan.
Want naast het feit dat de film over
angst gaat, gaat het ook over de
vraag of je wel mee kunt doen aan
het jachtige bestaan, of je mee
kunt draaien in het grootstedelij-
ke Amsterdam.”

Bovendien wilde Van Erp her-
kenbare angstgevoelens vastleg-
gen. „Ik ben nooit van plan ge-
weest om iemand met een spin-
nenfobie te volgen. Zo’n angst
zegt niks over de maatschappij.
Terwijl het bij iemand met een so-
ciale fobie, zoals Nienke, heel erg
gaat over de ratrace van het leven.
Dat zegt mij en de kijker meer.”

Nienke (45) duikt in de film op
terwijl ze boven een boek hangt.
De tranen rollen over haar wan-
gen. Ze is al dagen in de war. Dat
komt door haar nieuwe zelfhulp-
boek. Ze herkent zoveel. Ze weet
het zeker, wat zij heeft, is een soci-
ale fobie. Ze leest: „Mensen met so-
ciale fobie zijn bang om te falen.
Ze gaan dingen vermijden. Door
bijvoorbeeld van een opleiding af
te zien, geen examens te doen, of
ze kiezen een opleiding die eigen-
lijk te makkelijk voor ze is.”

Van Erp noemt Nienke „super-
gemotiveerd”. Waar sommige
hoofdpersonen vluchten voor the-
rapie, bezoekt Nienke de ene na de
andere therapeut, op zoek naar

hulp, en soms ook erkenning. Dan
weer zit ze bij Bram Bakker, een
psycholoog die ze bewondert. Om
even later met een coach door het
park te joggen; haar nieuwe hard-
looptherapie. „Ik denk dat het
voor Nienke af en toe ook fijn was
om haar hart bij ons te luchten.”
Een gevoel, dat hij trouwens wel
vaker heeft als hij filmt. „We kun-

nen een heel prettige afleiding zijn
voor mensen die iets moeilijks
moeten doen”, legt hij uit. „In
moeilijke tijden ben je nu eenmaal
liever niet alleen.”

Maar die angst, hoe breng je zo-
iets nu in beeld? Dat is de twijfel
waarmee Van Erp het afgelopen
jaar voortdurend worstelde, geeft
hij toe. „In feite maak je een film

over iets dat onzichtbaar is. Angst
zie je meestal niet.” Heel soms
vang je er een glimp van op. Zoals
bij John (56), die bang is voor brug-
gen. Voor alles dat hoog is eigen-
lijk. Aan het begin van de film
staat John bibberend op de drem-
pel van zijn balkon. ‘Ik tril als een
riet’, piept hij tegen zijn thera-
peut. Van Erp: „Dat zijn momen-

ten dat je de angst even ziet. Mis-
schien zelfs kunt voelen. Maar de
meeste aanvallen komen heel plot-
seling, en dan is de kans dat ik
daarbij ben wel heel erg klein.”

Vandaar dat Van Erp zijn hoofd-
personen een camera meegaf. Een
techniek die hij voor het eerst in
zijn carrière toepaste. „Ik hoopte
dat ze de camera zouden pakken
tijdens een aanval.” Een van de
aangrijpendste momenten van de
documentaire filmde Nienke dan
ook zelf. Terwijl ze ’s ochtends
vroeg, met schokkende bewegin-
gen haar huiskamer filmt, spreekt
ze – voor de kijker onzichtbaar –
haar angsten uit. „Vanacht had ik
zo’n slechte nacht. Ik had echt het
gevoel dat het niet meer hoefde.
Dat het nooit en nooit meer uit
mijn kop zal gaan. [...] Er is niet te-
gen te knokken. Dat ik niet goed
ben. Niet goed voor Roos (haar
dochter, red.).”

Naast de homevideo’s paste Mi-
chiel van Erp ook zijn filmstijl aan.

Een stijl die hem de afgelopen ja-
ren bekendheid verschafte. Zoals
in Pretpark Nederland, over hoe Ne-
derlanders hun vrije tijd door-
brengen. Of de Lang Leve ...- serie,
waarin hij bijvoorbeeld leden uit
het voormalig verzet portretteert.
Films waarin de lach dichtbij is, en
de hoofdpersonen aandoenlijk.
Van Erp: „Ik heb me de laatste ja-
ren toch wel heel erg gespeciali-
seerd in het Hollandse. Het gewo-
ne.”

Dit keer wilde hij niet leunen op
de technieken die hij veel ge-
bruikt. „De nadrukkelijke vragen
die ik stel, en het heel erg observe-
ren. Vaak draait het in mijn films
niet om de dingen die iemand let-
terlijk zegt of doet, maar meer om
de situatie of de achtergrond waar-
in dat gebeurt.”

Want maakt hij een documen-
taire over een Amsterdamse seks-
sauna, dan gaat die toch vooral
over eenzaamheid. En bij een film
over het overlijden van prins Claus

Michiel van Erp volgde een
jaar lang zes mensen met
een sociale fobie of een
andere angststoornis. Om
hun wanhoop en paniek in
beeld te brengen, liet hij
hen ook zichzelf filmen.

Documentaire Filmer Michiel van Erp portretteert in ‘Angst’ zes mensen met angststoornissen

Anne Louise, een van de zes door Michiel van Erp geportretteerde mensen, bij het televisiekijken.

Mooi beeld van luxueus hofleven
Te n to o n s te l l i n g Karel de Stoute;
pracht en praal in Bourgondië.
T/m 21 juli in het Groeningemu-
seum, Brugge. Cat: (uitg. Merca-
torfonds): 382 blz., € 39. Inl.:
w w w. m u s e a b r u g g e . b e ,
www.k areldestoute.be
vvvvv

Door Bram de Klerck
‘De Stoute’ is de mooiste, maar al
in zijn eigen tijd stond de Bour-
gondische hertog Karel (1433-
1477) ook onder andere bijnamen
bekend. Duitsers bijvoorbeeld, be-
nadrukten Karels dapperheid in
hun benaming ‘Karl der Kühne’,
net als de Engelsen, die spraken
van ‘Charles the Bold’. Maar in En-
geland heette hij ook ‘Charles the
Rash’ (onbezonnen). Even negatief
is de kwalificatie die doorklinkt in
het Franse ‘Charles le Témeraire’,
een naam die naar zijn stoutmoe-
digheid verwijst, maar ook naar
zijn overmoed. Een bijnaam die
verwijst naar Karels prachtlie-
vendheid ontbreekt. Juist die ei-
genschap wordt het mooist van al-
lemaal geïllustreerd in een schitte-
rende tentoonstelling die het
Groeningemuseum in Brugge
wijdt aan de uiteenlopende aspec-
ten van de persoon en de regering
van de hertog.

Karel de Stoute was 33 jaar oud
toen hij in 1467 zijn vader Filips de
Goede opvolgde als hertog van
Bourgondië, dat toen een onsa-
menhangend gebied vormde. Het
strekte zich uit over grote gedeel-
ten van het huidige Noord-Frank-
rijk, Vlaanderen en de Noordelijke
Nederlanden. In zijn korte regeer-
periode, van de troonsbestijging
tot zijn dood nog geen tien jaar la-
ter, streefde Karel rusteloos naar
meer territoriale en administratie-
ve samenhang in zijn hertogdom.
De droom van de hertog, als een
van de aanzienlijkste vorsten van
Europa, was het verwerven van het
koningschap. Maar onderhande-
lingen daartoe met keizer Frede-
rik III, waarbij Karel onder meer
zijn dochter inzette als potentiële
echtgenote voor de zoon van de
keizer, leden schipbreuk.

Een deel van de machtspolitiek
van de eerzuchtige Karel bestond
uit het exposeren van uiterlijk ver-
toon. Onder zijn bewind ontwik-
kelde zich een ongekend luxueus
hofleven dat werd gekenmerkt
door verfijnd ceremonieel waar-
van de hertog samen met zijn
vrouw Margaretha van York het
stralende middelpunt vormde. De
indrukwekkendste voorwerpen in
de tentoonstelling in Brugge ko-
men voort uit deze sprookjesachti-
ge vijftiende-eeuwse wereld. Zo
zijn er kostbare verluchte hand-
schriften en sieraden, Italiaanse
pronkharnassen en uiterst zeldza-
me kledingstukken als een rood-
zijden mannengewaad. De getail-
leerde tuniek, die pofmouwen
heeft en een rijgsluiting in een
split op de rug, loopt uit in een
rokje. Het is een mooi voorbeeld
van de elegante kleding die, com-
pleet met rinkelende sieraden,
door zowel vrouwen als mannen
werd gedragen.

De vorstelijke magnificientia –
het ‘juiste’ en daarmee gerecht-
vaardigde tentoonspreiden van
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richt hij zijn camera op de voorzit-
ter van een plaatselijke Oranjever-
eniging die zich druk maakt om de
kleur van zijn stropdas. Van Erp:
„In Angst heb ik me nu eens wel
puur gefocust op die zes hoofdper-
sonen.”

Zijn nieuwe film is dan ook on-
verwacht serieus. Maar dat wil niet
zeggen dat het hem niet past,
vindt hij. Eigenlijk gaan al zijn
films over zoeken, vindt Van Erp.
Of het nu de vrachtwagenchauf-
feur is die beautyconsulent wil
worden, of mensen die hun angst-
stoornis proberen te overwinnen,
allemaal proberen ze de kwaliteit
van hun leven te verbeteren. En
hoewel dat in veel gevallen niet of
maar half lukt, is dat streven iets
dat in al zijn werk zit. Van Erp:
„Angst als onderwerp klopt in die
zin dus helemaal.”

Angst draait vanaf donderdag in
bioscopen in Amsterdam,
Utrecht, Nijmegen en Den Haag.

rijkdom – laat zich bij uitstek illu-
streren door een verbluffend gede-
tailleerd in goud, zilver en email
uitgevoerd votiefbeeld dat Karel
kort voor zijn dood bestelde bij
zijn hofgoudsmid Gerard Loyet.
De ruim een halve meter hoge
sculptuur toont de geharnaste
hertog knielend, met een reliek-
houder in zijn handen. Achter
hem staat zijn patroon, de ridder-
heilige Joris, die devoot zijn helm
afneemt. De heilige is uitgerust
met de gezichtstrekken van Karel
zelf. Daarmee zingt het uiterst
kostbare werk eerder de lof van de
vroomheid dan van de persoon van
de hertog.

Om in alle uithoeken van zijn
uitgestrekte hertogdom zijn
grootse staat te kunnen voeren,
zeulde Karel op al zijn reizen en
veldtochten een forse verzameling
kostbaarheden met zich mee. De
expositie toont een deel van deze
reisschat, zoals die in 1476 na de
nederlaag van Karels leger bij de
stad Grandson door de Zwitserse
tegenstanders werd buitgemaakt.
Er waren kleding en sieraden bij,

Angststoornissen in cijfers
Volgens de jongste cijfers van
het Trimbos Instituut krijgt bijna
14 procent van de volwassen
mannen in Nederland en 25 pro-
cent van de vrouwen ooit in zijn
leven te maken met een angst-
stoornis. Jaarlijks heeft ruim 8
procent van de mannen en ruim
16 procent van de vrouwen last
van een angststoornis.
Onder angststoornissen vallen
sociale fobie, agorafobie (angst

voor open ruimten) enkelvoudi-
ge fobie (bijvoorbeeld spinnen-
fobie), gegeneraliseerde angst-
stoornis (voortdurend angstig
en bezorgd zijn over alledaagse
dingen), dwangstoornis en pa-
niekstoornissen.
Vrouwen hebben vaker een
angststoornis dan mannen. Ze
hebben ook vaker last van een
sociale fobie. Mensen met een
sociale fobie zijn bang voor situ-

aties waarin ze kritisch beoor-
deeld kunnen worden door an-
deren. Of ze zijn bang zichzelf
belachelijk te maken.
Mannen krijgen gemiddeld een
sociale fobie als ze negentien
jaar zijn; vrouwen als ze twintig
zijn. Maar het komt ook voor on-
der kinderen en jongvolwasse-
nen.
Een sociale fobie duurt meestal
tientallen jaren.

wapens, vaandels en Karels per-
soonlijke geheimzegel, en een
schitterend geborduurd wandta-
pijt (1466) dat, zoals de naam ‘mil-
lefleur’ zegt, is bezaaid met uiterst
verfijnd weergegeven plantjes en
bloemen. Voor het eerst sinds de
vijftiende eeuw zijn topstukken
uit die Burgunderbeute – die nu
grotendeels in Bern wordt be-
waard – terug in Vlaanderen.

Nog geen jaar na de nederlaag
tegen de Zwitsers, viel het doek de-
finitief en ontluisterend. In janua-
ri 1477 sneuvelde Karel de Stoute
in een veldslag tegen de hertog van
Lotharingen bij Nancy. Pas na twee
dagen werd zijn lichaam terugge-
vonden. Een ooggetuige beschrijft
hoe het lichaam van de hertog was
vastgevroren, zijn schedel door-
kliefd ‘van boven de oren tot de
tanden’ en zijn gezicht door de
wolven aangevreten. Hij kon nog
slechts worden geïdentificeerd
aan de hand van littekens die hij
had overgehouden aan eerdere ge-
vechten en – laatste overblijfsel
van zijn oude elegante verschij-
ning – zijn lange nagels.

Ooievaars en oude straaljagers

Door Theo Toebosch
Malpartida, 9 mei. U wilt het
totaaltheater van kunst, natuur en
verleden? De Duitse kunstenaar
Wolf Vostell geeft het u, ook al is
hij al elf jaar dood. Zijn Museo Vo-
stell Malpartida in het Spaanse
Malpartida de Cáceres met schil-
derijen, beelden, videokunst en in-
stallaties is gevestigd in een acht-
tiende-eeuwse wolwasserij, gele-
gen in een natuurgebied vol klep-
perende ooievaars, kwakende kik-
kers, tsjirpende krekels en prehis-
torische rotskunst.

Wolf Vostell, geboren in 1932,
hield zich als kunstenaar in de ja-
ren vijftig bezig met dé-collage,
het creëren van kunst door bij iets
alledaags stukken weg te snijden
of af te scheuren. Later werd hij
een van de drijvende krachten van
de kunststroming Fluxus en een
van de eerste organisatoren van
happenings. In 1975 kwam hij met
zijn Spaanse vrouw Mercedes te-
recht in Extremadura, een ruige
verlaten provincie aan de grens
met Portugal. Bij Malpartida de
Cáceres, vijftien kilometer van de
stad Cáceres, ontdekte hij het na-
tuurgebied Los Barruecos. Aan een
groot meer omringd door rotsen
trof hij een vervallen wolwasserij
aan. „Een kunstwerk van de na-
tuur”, noemde hij het gebied. Hij
trof er „natuurlijke mensen” aan
die niet met esthetica waren opge-
groeid. Hier wilde hij een centrum
voor de kunst inrichten en zijn lijf-
spreuk „Leven is Kunst, Kunst is
Leven” vormgeven.

Het begon met twee kunstwer-

ken in de open lucht aan de over-
kant van het meer, nu een kwar-
tiertje lopen vanaf de parkeer-
plaats. Vanaf hoge, door erosie af-
geronde rotsen kijken ooievaars
toe bij een in beton gegoten auto:
Vo a e x , de verbeelding van een „be-
tonnen reis door Noord-Extrema-
dura”. Op een nabijgelegen rots
staat een in beton gegoten cilinder
bekleed met beschilderde soep-
borden. Op een plaquette onder-
aan de rots roept Vostell weten-
schappers op over vijfduizend jaar
een in de cilinder opgesloten lo-
den kist te openen en de opgesla-
gen energie en gedachten te analy-
seren.

Pas in de jaren negentig is de
restauratie van de oude wasserij af-
gerond en is het industriële com-
plex als museum ingericht. Waar
vroeger de wol werd gewogen
staan nu Vostells eigen werken.
Auto’s, televisieschermen en pia-
no’s zijn de constanten in de beel-
den en schilderijen waarmee hij

zijn visie heeft gegeven op de in-
vloed van moderne technologie op
ons leven. Oude opnamen van
happenings waarop schaars gekle-
de vrouwen mechanisch een Cadil-
lac vol zand scheppen en met ste-
nen bedekken doen gedateerd aan,
maar het tentoongestelde resul-
taat levert nog altijd een krachtig
beeld op. Televisietoestellen op in
het gelid staande schoollessenaars
vormen de installatie Endogene De-
pressie. Het cement dat als vogel-
stront over de toestellen is uitge-
smeerd maakt duidelijk wat er vol-
gens Vostell is terechtgekomen
van de televisie als school van van-
daag. Toch is het geheel, speciaal
ontworpen voor de gewelfde
ruimte waarin het staat, ook won-
derschoon om te zien. En kitsche-
rig of niet, als in de buurt van een
‘g o r d ij n ’ van Spaanse politiemo-
torfietsen (een idee van Dalí en
door Vostell uitgevoerd) Wagners
Pa r s i f a l weerklinkt, maakt dat die-
pe indruk.

Het museum, dat ook dienst
doet als archief en studiecentrum
van Vostell, biedt verder onderdak
aan een deel van de Fluxus-collec-
tie van Gino di Maggio, directeur
van de Fondazione Mudima in Mi-
laan. Er zijn werken van kunste-
naars als Joseph Beuys, Yoko Ono
en Nam June Paik. In veel werken
speelt de piano een rol, met als op-
vallendste verschijning de lichtge-
vende Pianoforte luminoso van Wal-
ter Marchetti. Niet voor niets on-
derhielden de Fluxus-kunstenaars
als liefhebbers van de ‘symfonie
van alledaagse geluiden’ goede
contacten met componisten als
Stockhausen en Cage.

Van de Nederlandse kunstenaar
Willem de Ridder is ook een werk
aanwezig. Hij moet het als altijd
van de verbeeldingskracht van het
woord hebben. Vijf op het eerste
gezicht alledaagse stoelen krijgen
door de bijgeleverde verhalen een
magische lading. Wie plaatsneemt
op een leunstoel zou net als de
voormalige bezitter zeker zijn van
een succesvolle misdaadcarrière.
Eén stoel is met touw afgeschermd
en geldt als verboden terrein, om-
dat alle vroegere eigenaars zelf-
moord hebben gepleegd.

Het slotakkoord is aan Vostell
zelf. Buiten op een patio staat het
beeld Waarom duurde het proces tus-
sen Pilatus en Jezus slechts twee minu-
ten? Het is een zestien meter hoge
totem gemaakt van een gedemon-
teerde Russische MIG-straaljager,
twee auto’s, drie piano’s en com-
puterschermen. Van boven
stroomt water in een lange straal
in een rechthoekig bassin. Een
groepje fotograferende bezoekers
kijkt in verering omhoog. Een ooi-
evaar vliegt aan, spreidt zijn vleu-
gels, strekt zijn poten uit en landt
op één van de vijf nesten die het
beeld nu rijk is. Leven en kunst
vloeien ineen.

v© Kunstwerken en informatie
op www.museovostell.org

Wolf Vostell mengde kunst en natuur in het Spaanse achterland

De Duitse kunstenaar Wolf
Vostell ontdekte diep in
Spanje de plek van zijn
leven. Nu is zijn kunst-
centrum daar een populaire
bestemming. Kunst van
piano’s, tv’s en auto’s.
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Tentoonstellingszaal ‘Karel de Stoute; pracht en praal in Bourgondië’ Foto Groeningemuseum

 
 

 
  

 
  

 
 

  
  

  
  

  

                  
                 
          
                   
                      
                
            

        


