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De titel van Jan Henderikses solotentoonstelling in
het Amsterdamse Stedelijk Museum van 1968,
‘Jan Henderikse uses Common Cents’, verwoordt wat
we mogen beschouwen als het fundament onder vijf
decennia artistieke productie. ‘Common Cents’, een
woordspeling op de Engelstalige zegswijze ‘common
sense’, gezond verstand, leek een strategie van de
Nederlandse Nul-groep, de Nederlandse ‘tak’ van de
internationale ZERO-beweging waarmee Armando,
Henderikse, Henk Peeters en Jan Schoonhoven, soms
met versterking van Herman de Vries, zich eind jaren
vijftig en begin jaren zestig associeerden. In 1968,
ten tijde van Henderikses ‘Common Cents’-tentoonstelling, waren Nul en ZERO al ten grave gedragen.
Henderikses assemblages, installaties en readymades echter, oriënteren zich sindsdien blijmoediger
dan ooit op de wereld van alledag. Met reliëfs van
muntgeld, waarvan enkele op een ondergrond van
kleurig bedrukte stoffen, grensden Henderikses zalen
in 1968 aan een gelijktijdig plaatsvindende expositie
van Willem de Kooning. Een groter contrast is haast
niet denkbaar, tussen De Koonings woeste impasto in
olieverf en de pragmatische expressie van een handjevol kleingeld. Henderikse ontwikkelde begin jaren
zestig een volstrekt eigen beeldprogram, een picturaal
radicalisme dat lichtvoetige provocatie paart aan
een oprechte bewondering van gemeenplaats en
het alledaagse.

Met vriendelijke dank aan Robbert Fortgens en
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The title of Jan Henderikse’s 1968 solo exhibition at
the Amsterdam Stedelijk Museum, ‘Jan Henderikse
uses Common Cents’, expresses what might be
regarded as a foundation for five decades of artistic
production. ‘Common Cents’, a pun on the English term
‘common sense’, appeared to be a strategy of the Nul
Group, the Dutch ‘branch’ of the international ZERO
movement, with which Armando, Henderikse, Henk
Peeters and Jan Schoonhoven, on occasion with the
addition of Herman de Vries, associated themselves
during the late 1950s and early 1960s. In 1968, at
the time of Henderikse’s ‘Common Cents’ exhibition,
Nul and ZERO were already laid to rest. Since then,
however, Henderikse’s assemblages, installations
and ready-mades have been oriented more cheerfully
than ever toward today’s world. With reliefs made of
coins, sometimes on a background of colourful printed
fabric, Henderikse’s presentation in 1968 was shown in
galleries adjacent to a concurrent exhibition by Willem
de Kooning. A greater contrast is hardly conceivable,
between De Kooning’s fierce oil-paint impasto and the
pragmatic expression of a handful of small change.
Pictorial radicalism and an admiration of the ordinaryeveryday are the formative components of the lighthearted provocation, on which Jan Henderikse seems
to have a patent.

De wortels van Henderikses poëtica reiken tot diep in
de jaren vijftig, wanneer een jonge garde kunstenaars
zich poogt los te breken van een over-emotionele,
lyrisch-abstracte schilderkunst. Het is een Europese
tendens: ook in België, Duitsland, Frankrijk en Italië
zoeken kunstenaars naar een ‘reduceren tot nul’ in
formele en inhoudelijke zin, naar nieuwe vormen van
expressie die niet langer geënt waren op traditie.
Italiaans geestverwant Piero Manzoni (1933-1963)
wist het in 1960 zeker: ‘Je komt niet van de grond door
te rennen of te springen; je hebt vleugels nodig.
Aanpassingen zijn niet voldoende: de transformatie
moet compleet en totaal zijn.’1 Manzoni’s eerste
Achromes van 1958-1959, opgespannen doeken
gedoopt in een vloeibare keramische substantie,
lijken ver verwijderd van Henderikses vroegste
assemblages van diezelfde jaren, opgebouwd uit
kurken, doppen en allerhande zwerfvuil. En toch:
‘Ik hield van Piero’s werk. En hij van het mijne’, aldus
Henderikse: ‘Dat volstrekt tegen álles in willen gaan,
die nuchterheid in denken, dat is denk ik de mentaliteit die we deelden.’2 Met enige goede wil zouden
we kunnen stellen dat Manzoni en Henderikse elkaar
treffen in het begrip ‘acheiropoieta’, ook titel van
Jan Henderikses in 2010 verschenen monografie.
‘Acheiropoieta’, van oorsprong refererend aan een
miraculeuze wijze van ontstaan, zonder interventie
van de mens als ‘scheppend genie’, past zowel concept
als ‘kunstproduct’ van beide kunstenaars.
Manzoni’s Socle du Monde, een omgekeerde stalen
sokkel, verklaarde in 1961 de hele wereld tot kunstwerk. Met Hollandse nuchterheid stelde Henderikse in
1963 voor maar eens te beginnen met het signeren van
een filiaal van de HEMA als een readymade-assemblage,
een zuivere ‘Henderikse’ met andere woorden.

The roots of Jan Henderikse’s poetics stretch deep into
the nineteen-fifties, when a young vanguard of artists
attempted to break free from lyrical abstraction and
Art informel, from the spontaneous and emotionallycharged painterly gesture. It was a European tendency:
in Belgium, Germany, France and Italy too, artists
strove for a ‘zeroing’ in formal and linguistic terms,
seeking new forms of expression no longer grafted
onto tradition. In 1960, Italian kindred spirit Piero
Manzoni (1933-1963) knew for sure: ‘One does not
leave the ground merely by running and jumping;
wings are required. Modifications are not sufficient;
the transformation must be integral.’1 Manzoni’s first
Achromes from 1958-1959 - stretched canvases dipped
in a colourless ceramic substance - seem far removed
from Henderikse’s early assemblages from the same
years, composed of corks, bottle caps and all kinds of
junk. And yet: ‘I admired Piero’s work. And he admired
mine’, says Henderikse. ‘This utterly “going against
the grain”, that was the mentality we seemed to share.
Pragmatic to the bone!’2 Manzoni and Henderikse
seem to find each other in the term ‘acheiropoieta’,
also the title of Henderikse’s monograph published in
2010. ‘Acheiropoieta’, originally referring to the notion
of miraculous conception, without the interference
of artistic genius, fits the concept and ‘art products’
of both artists. Manzoni’s Socle du Monde (1961), an
inverted steel pedestal, appropriated the entire world
as a work of art. In 1963, with typical Dutch sobriety,
Henderikse suggested to start off by ‘annexing’
and signing an Amsterdam department store as a
readymade assemblage, as a true Henderikse, in
other words.

De Antwerpse tentoonstelling ‘Jan Henderikse ZERO to Infinity’ haakt aan bij recente internationale
presentaties rond de ZERO-beweging, in het
Solomon R. Guggenheim Museum in New York,
Martin-Gropius-Bau in Berlijn en, komende zomer, bij
de tentoonstelling ‘ZERO: Let us Explore the Stars’ in
het Amsterdamse Stedelijk Museum. In alle drie de
tentoonstellingen is Henderikse met assemblages of
installaties opgenomen als Nederlands representant
van het internationale ZERO. De titel van de tentoonstelling in Galerie Schoots + Van Duyse, weerspiegelt
echter ook de actualiteit van Henderikses oeuvre.
‘Infinity’, het woord uit de titel van de ‘Antwerpse’
tentoonstelling, staat niet voor een verlangen naar
een utopia, naar een betere wereld voorbij de laatste
ster, zoals de titel van de Amsterdamse ZEROtentoonstelling doet veronderstellen. ‘Oneindig’ is,
tot op de dag van vandaag, vooral Henderikses liefde
voor het leven van alledag in al haar variëteit en
veelkleurigheid, het commentaarloos isoleren en
annexeren van objecten en onbewerkte materialen.

The Antwerp exhibition ‘Jan Henderikse - ZERO to
Infinity’ follows recent international presentations of
the ZERO movement at the Solomon R. Guggenheim
Museum in New York and Martin-Gropius-Bau in Berlin,
and runs concurrently with ‘ZERO: Let us Explore
the Stars’ at the Amsterdam Stedelijk Museum, this
summer. These three exhibitions present Henderikse,
rightfully so, as a Dutch representative of international
ZERO, with assemblages and installations from the
1960s. The title of the exhibition at Galerie Schoots
+ Van Duyse, however, also reflects the topicality of
Henderikse’s oeuvre. In the context of this exhibition,
the notion of ‘infinity’ does not refer to a utopian search
for a better world, beyond the farthest star, as the title
of the Amsterdam ZERO exhibition suggests. What
remains ‘infinite’ to this day is mainly Henderikse’s
love of the common and banal, in all its variety and
colourfulness, of the comment-free isolation and
annexation of objects and unprocessed materials.

In dat laatste element herkennen we een residu van
de ‘jaren Nul’. En toch: ZERO mocht voor Henderikse
een uitgangspunt zijn, een dogma was het nooit.
Aan de tentoonstelling Nul negentienhonderd vijf en
zestig (1965) in het Amsterdamse Stedelijk Museum
deed al Henderikse niet meer mee. Het voorwoord in
de catalogus van deze tentoonstelling spreekt over
kunstenaars die terugtreden uit hun werk, over
‘gemeenschappelijke gedachten’ die inspireren tot
‘(...) haast anonieme werken’.3 Duidelijker kan het

In the latter, we recognize a residue of the Nul years.
And yet: while ZERO might have been a starting point
for Henderikse, it was anything but a dogma. By 1965
already, he no longer participated in the exhibition
Nul negentienhonderd vijf en zestig at the Amsterdam
Stedelijk Museum. The foreword to the catalogue of
this exhibition speaks of artists withdrawing from their
works of ‘shared ideas’ that inspire the production
of ‘(…) almost anonymous works’.3 The contrast with
Henderikse’s work from the post-Nul years could not
be formulated more clearly. Henderikse makes a record
of reality, but never super cooled or anonymous.
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contrast met Henderikses werk van na de jaren ‘Nul’
niet worden verwoord. Henderikse registreert, maar
nooit onderkoeld en anoniem. Zijn werken zijn warmbloedige uitdrukkingen van menselijke activiteit in de
ruimste zin van het woord. Zo refereert ‘Infinity’ ook
aan de ontwikkeling die zijn werk tot op de dag van
vandaag nog doormaakt, in zowel formeel als programmatisch opzicht.
‘Jan Henderikse - ZERO to Infinity’ toont een selectie
sleutelwerken uit de jaren zestig, nadrukkelijk
gecombineerd met werken van recentere datum.
Veel van deze werken zijn nooit eerder getoond;
enkele vroege stukken van de jaren 1965-’67 komen
uit de collectie van de kunstenaar.

His works are warm-blooded expressions of
human activity in the broadest sense of the word.
Thus, ‘infinity’ also refers to the development in his
work that remains ongoing to this day, in both a formal
and programmatic sense.
‘Jan Henderikse - ZERO to Infinity’ presents a selection
of key works from the 1960s, empathically combined
with those from recent years. Many of these works have
never previously been exhibited; some early pieces,
from the years 1965-67, are from the artist’s private
collection.
Antoon Melissen
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Manzoni is opgenomen in: Francesca Pola, Manzoni: Azimut,
tent. cat. (Londen: Gagosian Gallery/Milaan: Fondazione
Piero Manzoni, 2011).
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De auteur in gesprek met Jan Henderikse, 12 januari 2015.
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Piero Manzoni, ‘Free Dimension’, Azimuth 2, May 1960, n.p.
See: Francesca Pola, Manzoni: Azimut, ex. cat. (London: Gagosian
Gallery/Milan: Fondazione Piero Manzoni, 2011). Part of this
publication is a facsimile reprint of the two issues of the
magazine Azimuth.
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The author in conversation with the artist, 12 January, 2015.
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Nul negentienhonderd vijf en zestig 1, ex. cat. (Amsterdam:
Stedelijk Museum, 1965), n.p.
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