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3 x Delft - Bogart, Henderikse, Schoonhoven.
De vroegste Nederlandse tentoonstelling onder de noemer
‘Informele kunst’, in de winter van 1958, was ook de eerste
gelegenheid waarbij de geboren Delvenaren Bram Bogart
(1921-2012), Jan Henderikse (1937) en Jan Schoonhoven
(1914-1994) gezamenlijk exposeerden1. Henderikse
arrangeerde de locatie voor deze door de kunstenaars
zelf georganiseerde tentoonstelling, de mensa van de
Delftse Technische Hogeschool. Dat het de kunstenaars
ernst was, bleek uit de deelname van Bram Bogart: Jan
Schoonhoven had Bogart per brief uitgenodigd met de
bedoeling ‘(…) het niveau van de tentoonstelling wat
op te vijzelen.’2 De tentoonstelling werd evenwel zeer
kritisch ontvangen. Een greep uit de koppen in lokale en
nationale dagbladen: ‘Smijten met verf is nog geen kunst’;
‘Als een luchtbel in ’n vijver’; ‘Picturaal nihilisme leidt tot
daden met verf ’3. Bogarts bijdrage werd wat positiever
ontvangen, al bleef het experimentele materiaalgebruik
ook vaak onbegrepen. Zijn materieschilderijen mochten
in Parijs dan au goût du jour zijn, in Delft – en Nederland
– waren dergelijke, op de Franse informele schilderkunst
geënte materiaalexperimenten nog een brug te ver. Na
de langzame gewenning aan de kleurrijke beeldtaal van
de Cobra-groep, bleek Nederland nog niet toe aan een
nieuwe revolutie in verf.
Het contact tussen Jan Schoonhoven en Bram Bogart
gaat terug tot de jaren dertig. Schoonhoven kwam met
regelmaat thuis bij de familie in Delft, en Schoonhoven
deelde met Bogart diens schriftelijke tekencursus, de ‘ABC
Teeken-cursus, lessen per correspondentie’ van 1934.4 In
1946 vertrok Bogart al naar Frankrijk, en vijf jaar later
nam hij zijn intrek in het vermaarde ateliercomplex aan
de Parijse rue Santeuil. Een kleine Hollandse nederzetting
verrees rond 1950 in het leegstaande huidenpakhuis,
aangetrokken door het artistiek magnetisme van de Franse
hoofdstad. Beeldhouwer-schilder Lotti van der Gaag, een
jeugdvriendin van Anita Schoonhoven, woonde en werkte
aan de rue Santeuil, net als Kees van Bohemen en Cobra-

schilders Karel Appel en Corneille. Een uitwisseling met de
Cobra-schilders was er echter nauwelijks. Bogart werd door
zijn Delftse vrienden bewonderd om zijn Franse avontuur,
ook omdat dit de thuisblijvers een venster bood op een
ander cultureel klimaat – én de bevestiging dat er leven
was na de kleurige lyriek van Cobra, de ‘school’ die nog zo
lang dominant bleef in het Nederlandse tentoonstellingsen verzamelbeleid. Met de Franse Art Informel als
vertrekpunt, een expressieve schilderkunst waarin de
materialiteit van het kunstwerk centraal staat, ontwikkelde
Bogart begin jaren vijftig een volstrekt eigen beeldtaal.
Bogart was bovendien de eerste Nederlandse kunstenaar
die experimenteerde met niet-artistieke materialen ter
vervanging van olieverf. Het maakt hem de grondlegger van
de informele materiekunst in Nederland, al nam Bogart met
zijn uitzonderlijk volumineuze, pasteuze werken ook onder
informeel werkende Nederlanders een geheel eigen positie
in.
Bram Bogart had midden jaren vijftig een beslissende
invloed op de ontwikkeling van Jan Schoonhovens
oeuvre, op diens overgang van olieverf en gouache naar
het driedimensionale reliëf uit karton en papier-maché.
Schoonhovens eerste reliëfs ontstonden direct na een
bezoek aan Bogarts studio in Parijs, in de zomer van
1956. In het Parijse atelier zag Schoonhoven de pasteuze
werken waarmee Bogart al vanaf het midden van de jaren
vijftig brede internationale erkenning verwierf – behalve
dan in Nederland. De reliëfrijke materiewerken maakten
op Schoonhoven grote indruk: ‘Dat wilde ik ook, maar
op mijn eigen manier. Niet met verf, maar met papiermaché’ 5 Het was een stap die Schoonhoven midden jaren
vijftig mogelijk niet zonder Bogart had kunnen zetten:
‘Er kwam een element in’, aldus Schoonhoven over de
betekenis van Bogart voor zijn eerste reliëfs, ‘dat feitelijk
meer beeldhouwkundig dan schilderkunstig was.’6 Vanaf
dit moment experimenteerde Schoonhoven ook met
niet-artistieke materialen als lakplamuur, industriële lak en
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grondverf. Het was een formeel avonturisme met een grote
schatplichtigheid aan Bram Bogart.
Tijdens de eerste jaren van zijn kunstenaarschap waren
er voor Jan Henderikse twee ‘Delftse’ ijkpunten: zijn
vriend en mentor Jan Schoonhoven, ‘de oude meester’
zoals Henderikse hem placht te noemen, en Bram
Bogart. Henderikse kwam als vijftienjarige al bij de
familie Schoonhoven thuis. Schoonhoven spoorde hem
ertoe aan ‘serieus werk’ te maken van zijn teken- en
schilderkunst, en ondersteunde hem met materiaal. In
zeer vroege gouaches van Henderikse uit de jaren 19541956 herkennen we de invloed van Jan Schoonhoven
– en van de door Schoonhoven bewonderde Paul Klee.
Henderikses tekeningen van 1957 tonen bovendien dat
hij en Jan Schoonhoven een vergelijkbare ontwikkeling
doormaakten. De tekeningen zijn een eerste voorzichtige
poging te ontsnappen aan een al te persoonlijke en
emotionele geladenheid. Het was een strategie die tijdens
de jaren van de Nederlandse Informele Groep leidde tot
monochrome en voorstellingsloze doeken en panelen,
en tijdens jaren van de Nul-groep zelfs tot nadrukkelijk
niet-schilderkundige werken. 7 Via Jan Schoonhoven kwam
Henderikse ook al vroeg in contact met Bram Bogart. Via
Bogarts vader bleef Henderikse bovendien goed op de
hoogte van het laatste nieuws uit Parijs; onderweg naar
zijn atelier deed Henderikse vaak even Bogarts ouderlijk
huis aan.8 Henderikses informele doeken en panelen uit
1958-1959 dragen – meer dan die van de andere leden
van de Nederlandse Informele Groep – Bogarts ‘Parijse’
stempel. De korstige, haast monochrome structuren van
beide kunstenaars bezitten een overeenkomstige rauwe
materialiteit. Ze herinneren aan omgewoelde aarde, gestold

lava en verweerde muren, en lijken daardoor eerder te
gehoorzamen aan de wetten der natuur dan aan menselijke
emotie en dramatiek.
Óf je vertrekt, óf je blijft – maar dan ook met volle
overgave. Provinciestad Delft was gedurende de eerste
helft van de twintigste-eeuw bepaald geen broeinest
van de avant-garde. Bogart hield de eer al in 1946 aan
zichzelf en Henderikse verliet Delft in 1958. Sindsdien
is Henderikse een man van vier windstreken: na Keulen
woonde de familie in Düsseldorf, op Curaçao, in New
York, Berlijn en Antwerpen. Jan Schoonhoven daarentegen,
werkte tot zijn pensioen in 1979 bij de Nederlandse
Posterijen in Den Haag. ‘Beambte 18977’ reisde dagelijks
met de trein vanuit Delft naar kantoor, om s’ avonds fris
en met grootse discipline aan zijn eettafel te tekenen of te
bouwen aan zijn reliëfs.9 ‘Schoonhoven ís Delft’, schreef
een Nederlands dagblad begin jaren zeventig, niet geheel
ten onrechte.10 Jan Schoonhoven was vergroeid met Delft,
met de middeleeuwse stadskern, de smalle grachten en het
frisse Hollandse licht. En toch wist Schoonhoven, alhoewel
sterk geworteld in Delft, zich net als Jan Henderikse begin
jaren zestig te verbinden met de hoofdrolspelers van de
internationale ZERO-beweging, met Heinz Mack, Otto
Piene, Günther Uecker, Yayoi Kusama, Nanda Vigo, Lucio
Fontana en Piero Manzoni.
Bevriend kunstenaar Henk Peeters deed ooit een poging
de betekenis van Delft te benoemen. De voordelen van
het ‘artistieke isolement’ ten opzichte van het officiële
circuit van Amsterdam en Rotterdam zou zo zijn voordelen
hebben gehad, aldus Peeters: ‘Je ontwikkelde je heerlijk
vrij en had lak aan alles. Je kon verzamelaars en musea
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rustig beledigen, want ze kochten toch niets. Het is de
voorwaarde voor een gesmeerde ontwikkeling, je aan
alle kanten zo glad maken, dat niets en niemand vat op je
krijgt.’ 11 Peeters’ reconstructie dienen we met een flinke
korrel zout te nemen; met hun eerste tentoonstelling in
de Delftse mensa van winter 1958 hadden de kunstenaars
immers grote ambities. Maar toch: voor Bram Bogart gold
inderdaad bij uitstek dat hij zich nooit heeft geconformeerd
aan een kunstenaarsgroep, beweging of ‘smaak’ – niet in
Delft, in Frankrijk of in België, het land waar hij sinds het
begin van de jaren zestig woonde. Jan Henderikse roeit
tot op de dag vandaag tegen de stroom in. Zijn oeuvre is
onlosmakelijk verbonden met Nul en ZERO maar schuurt
evengoed met het witte purisme van de zuivere zeroïst. En
ondanks de verbintenis met ZERO is ook Jan Schoonhoven

altijd zijn eigen weg gegaan, de kunstenaar-ambtenaar in
zijn onafscheidelijke duffelcoat die niets moest hebben van
pretentie en la vie bohème. In dat opzicht is ‘3 x Delft’ als
gemene deler van Bogart, Henderikse en Schoonhoven
even juist als bedrieglijk. Alle drie de kunstenaars wierpen
hun netten immers ver uit, voedden zich met invloeden van
over de landsgrenzen, al bleef een enkeling trouw aan zijn
geboortegrond. De essentie is zelden onder één noemer
te vangen, zo blijkt: ‘3 x Delft’ staat in het geval van Bogart,
Henderikse en Schoonhoven voor drie onafhankelijke
geesten, voor drie artistiek vernieuwers, en vooral ook voor
drie harde werkers.
Antoon Melissen
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