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IJsschotsen, dat is de eerste vergelij-
king die zich opdringt wanneer je 
met de grote ‘kruiende’ witte vormen 
van Ouborg-prijswinnaar Kruysen 
wordt geconfronteerd. Maar dan 
dienen zich weer andere gezichts-
punten aan.

Door Egbert van Faassen

De projectruimte in het Gemeentemu-
seum is oorspronkelijk bedoeld als beel-
denzaal. Daarvan getuigen de inge-
bouwde, met tegels beklede sokkels, die 
berekend zijn op een niet al te groot 
beeld. Je kan je er een werk van een Ne-
derlandse beeldhouwer uit de jaren der-
tig voorstellen. Een soortgelijke Berla-
ge-sokkel in de entree biedt nu ruimte 
aan een wasmand-op-benen van 
Thorsten Brinkmann. Het gebouw blijft 
gastvrij ruimte bieden aan verschillen-
de kunstopvattingen. In zijn dank-
woord voor de aan de Ouborg-prijs ver-
bonden cheque van tienduizend euro 
gaf André Kruysen (1967) uiting aan 
zijn bewondering voor de architect. Hij 
had, zelfs tot op het dak, fraaie oplossin-
gen ontdekt op plaatsen die bijna nie-
mand ziet. ‘Wie zoveel aandacht voor 
details heeft, moet wel het beste met de 
mensen voor hebben’. Nu heeft Kruy-
sen een flinke ingreep op de oorspron-
kelijke ruimte gemaakt. De zaal is met 
drie erkers geopend naar de binnen-
plaats met twee lange horizontale ra-
men symmetrisch naast een centraal 
verticaal raam. Deze zijn nu aan het 
zicht ontnomen door een grillig bouw-
sel. Schijnbaar chaotisch steken witte 
vlakken, als ijsschotsen inderdaad, naar 
voren. In de grond wordt echter de ar-

chitectuur van Berlage gevolgd. In het 
midden, corresponderend met het 
hoogste raam, steekt een vorm naar vo-
ren, hoog en dwars op de lengterichting 
van de zaal. In de beide andere erkers 
onttrekken schots en scheef geplaatste 
vlakken de ramen aan het zicht. Ope-
ningen laten het daglicht binnen. Op 
een zonnige middag lijken er wel blok-
ken van blauw licht in de projectruimte 
te hangen. Wanneer de lichtbron strak 
is afgebakend, kan het licht verraderlijk 
tastbaar lijken. André Kruysen heeft de 
ramen afgedekt met blauw folie. Van 
buitenaf onttrekt dit het getimmerde 
staketsel aan het oog. En in de zaal teke-
nen ijle blauw gekleurde blokken zich 
af voor en achter het helderwitte bouw-
sel dat de lichtplekken in hun vorm 
dwingt. 

Rommel
‘De beeldhouwkunstige vormen zijn 
dus in zekere zin een organisme van het 
licht, een lichtfunctie’, schreef de 
beeldhouwkunstkenner Hammacher. 
Dit tekstfragment nam André Kruysen 
op in de door Huug Schipper fraai ver-
zorgde publicatie die evenals de ten-
toonstelling onderdeel uitmaakt van de 
prijs. De omslag van dik karton ligt in de 
hand als een klein sculptuurtje. Zorg-
vuldig gekozen beeldmateriaal met een 
kort commentaar van Kruysen geeft 
duidelijk de achtergrond van zijn werk 
aan. Interessant zijn de foto’s van aan de 
kant van de weg gezette rommel, die 
Kruysen maakt als een soort schetsen. 
In die willekeurige opeenstapelingen 
van vormen is iets te zien als aanzetten 
voor een sculptuur. Letterlijk langs de 
kant van de weg gevonden misschien is 

het onderstel van een tekentafel, dat als 
sokkel dient voor zijn grote beeld ‘Wei-
mar revisited’ dat eerder dit jaar in Nest 
is geëxposeerd. De titel verwijst naar 
een andere inspiratiebron van Kruysen: 
het inmiddels klassieke modernisme – 
in Weimar was het Bauhaus gevestigd. 
Toen ik voor het eerst het beeld ‘Ronda-
nini’ zag (sinds 2004 onderdeel van het 
door Stroom steeds bijgewerkte Sokkel-
project) dacht ik werkelijk dat het door 
een oudere constructivistische beeld-
houwer moest zijn gemaakt. Allengs 
bleek het eerder iets te zijn ‘tussen 
vormverlies en vormwording’ zoals 
Kruysen de kern van zijn werk puntig 
karakteriseert in zijn commentaar bij 
foto’s van verschillende stadia van dit 
beeld in het boek. De welverdiende prijs 
werd in 1990 ingesteld. Eerder werd de 
gemeentelijke kunstprijs uitgereikt 
door de toenmalige Jacob Maris-stich-
ting. De schilder Ouborg, naamgever 
van de huidige prijs kwam ongezocht in 
opspraak toen hij de Jacob Maris-prijs 
ontving in 1950 voor zijn moeilijk als 
voorstelling te lezen tekening ‘Vader en 
zoon.’ Men heeft indertijd eigenlijk 
voor een geuzennaam gekozen. De Ou-
borgprijs, waarvan het bedrag net voor 
deze toekenning werd verdubbeld, 
wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een 
kunstenaar die ook buiten Den Haag 
van zich heeft doen spreken.

André Kruysen , uprising as a passage, Ge-
meentemuseum, tot en met 18 maart. Mark 
Kremer en anderen: André Kruysen Ouborg-
prijs 2011, ISBN 978 90 73799 00 4,  
€ 20,– verscheen bij Stroom Den Haag en 
is daar, bij het Gemeentemuseum en in de 
boekhandel verkrijgbaar.

jazz

Het wordt aan het eind van het 
jaar weer even stil aan het Haagse 
jazzfront. In de agenda zie ik nog een 
keer Muziekcafé De Pater staan met 
het trio van Alban Claret (23 decem-
ber), een jonge Franse gitarist die 
het conservatorium van Perpignan 
verwisselde voor dat van Den Haag. 
Eén van de vele nieuwe talenten die 
hier rondlopen, op het internet (My 
Space) te beluisteren en te bekijken 
in een uitvoering van Minor Swing 

opgenomen in Marc Cruellas’ Bistrot 
de la Place op de Plaats. Op de agenda 
verder alleen nog de Haagse Jazz Club 
in het Promenade hotel op de Tweede 
Kerstdag ’s middags. Ikzelf heb al lang 
geleden afgehaakt bij de HJC omdat 
het er voor mijn oren teveel van het-
zelfde was. Dat dit niet voor iedereen 
geldt, bewees de oude stijl-club kort-
geleden met de viering van het 65-ja-
rig bestaan. Op tweede Kerstdag in 
elk geval een optreden van muzikan-

ten van naam tussen ‘New Orleans’ 
en swing: twee Dutch Swing College-
leden, leider George Kaatee (trom-
bone) en Bert de Kort (trompet), plus 
stilist Robert Veen op sax(en), de al-
tijd swingende Rob Agerbeek (piano), 
Ludo Dekkers (bas) en Anton Burger 
(drums). Voor wie jazz ‘moet’, is er 
altijd nog café De Kikker in de Mo-
lenstraat waar je jonge conservatori-
umstudenten uit heel Europa groter 
kunt horen groeien. Dat was het. Tijd 
voor een terugblikje op jazzjaar 2011. 
Meest opvallend was uiteraard het 
pijnlijke debacle – en uiteindelijke 
faillissement – van The Hague Jazz 
in en om het ADO-stadion. Veelbelo-
vend bleek het door Patrick McGough 
georganiseerde Miles Davis Tribute in 
de Regentenkamer. Het bewees in elk 
geval dat er potentieel is voor een iets 
groter opgezet jazzfeest in Den Haag. 

En er doen geruchten de ronde dat er 
tóch organisatoren zijn die weer een 
Echt Festival willen. En dan liefst 
weer in het Congresgebouw, pardon 
World Forum. Een paar adviesjes: 
klop niet voor geld bij de gemeente 
Den Haag aan want daar vluchten ze 
alle kanten op als ze de combinatie 
van de woorden jazz en festival ho-
ren. Houd het kleinschalig, ga geen 
North Sea imiteren want dat is er al. 
En zoek s.v.p. een naam die zelfs in 
de verste verte niet lijkt op die van 
The Hague Jazz. Dinsdag jongstleden 
sloot Equinox het seizoen in Pav-
lov af met een Holiday concert van 
bassist Ruud Jacobs en pianist Peter 
Beets. Het werd een voorbeeldige 
jazzavond, met Simon Rigter als gast 
en in de jamsessie erna veel jong ta-
lent. Pavlov was dit jaar weer één van 
de weinige constanten in de Haagse 

jazzscene, waar de café-restaurants 
Heeren die Haghe en ’t Goude Hooft 
als jazzpodia verdwenen. Equinox be-
loofde me voor januari alvast in Pav-
lov een concertfeestje rond de 82ste 
verjaardag van trompettist Ack van 
Rooijen! U hoort nader. Een tip voor 
buiten de deuren van het Haagje: van 
10 tot en met 19 januari vinden in het 
Leidse jazzcafé De Twee Spieghels 
de voorronden plaats voor de Leidse 
Jazz Award- competitie. Met een flink 
aantal ‘Haagse’ mededingers.

Bert Jansma

Laatste loodjes
en Leidse jazz

Door Thijs Kramer

Als je de personages in de verhalen van 
Jan Paul Bresser terug brengt tot hun 
grootste gemene deler, dan zijn het da-
mes en heren van gevorderde leeftijd. 
Ze zijn bedachtzaam en verre van fri-
vool. Oppervlakkig vermaak is hen 
vreemd. Ze houden van Beethoven, 
Mozart en vooral Bach. Ze verliezen 
zich in de gedichten van Vasalis, Bloem 
en Leopold. Ze lezen kwaliteitskran-
ten en de televisie gaat alleen aan voor 
het Journaal en de achtergronden. Ze 
houden van het oude Den Haag. Hun 
helden zijn, beter gezegd waren, in- en 
inbeschaafde mensen als Anne Vonde-
ling en Anne-Wil Blankers. En ze kuie-
ren graag over het Lange Voorhout, 
over de Kneuterdijk of het Noordein-
de. Het Hofkwartier is hun thuisbasis. 
Als ze een praatje maken, dan spreken 
ze in zinnen die alle tijd van de wereld 
hebben, vlekkeloos grammaticaal zijn 
en nooit onderbroken worden. 
Dat gaat dan bijvoorbeeld zo: ‘Ik heb, 
moet u weten, zojuist op straat een 
jonge vioolbouwer ontmoet, die ik ken 
uit de buurt waar ik woon. De jonge-
man liep er verlaten bij, alsof hij ie-
mand verloren had. Hij maakt op een 
zolder ergens in het Hofkwartier de 
mooiste violen. Hij heeft zo’n vrolijke 
natuur dat het lijkt alsof hij altijd met 
zijn blonde krullen in de wolken loopt. 
Niemand die zo enthousiast kan ver-
tellen over de vreugde van zijn werk 
als hij. (…) Ik kwam hem net tegen, 
met zijn mooiste viool. Hij haalde hem 
uit de kist en liet hem me trots zien. 
Hij streelde de sierlijke klankkast van 
glanzend hout met de kleur van kas-
tanjes. Hij tokkelde even op de nieuwe 
snaren. Maar de twinkeling was uit 
zijn ogen verdwenen. Dat zag ik. Met 
pijn in zijn hart moest zijn viool naar 
de lommerd. In de hoop op wat leen-
geld. Om het nog even uit te kunnen 
uitzingen. Het is droevig gestemd met 
de wereld, vindt u niet?’. Het is Simon 
Carmiggelt ten voeten uit.

Straatrumoer
Bij vlagen is Bresser in zijn verhalen 
schaamteloos melancholisch en Haag-
ser dan Haags. De titel is niet voor niets 
‘Het verdriet van Eline’. Hier en daar 
druipt de tekst van Couperus. ‘Zo ik 
ìets ben, ben ik Hagenaar’, en veel oude 

mensen en dingen die al lang voorbij 
zijn. Maar zo nu en dan komt de actua-
liteit er glashard doorheen zetten. Ik 
vind dat contrast wel verfrissend. Zo is 
daar opeens de kapper van Hofkwar-
tier Coiffures, die Ayaan Hirsi Ali als 
vaste klant heeft in de periode dat ze 
door Rita Verdonk het land uitgebon-
jourd werd. Of de gepensioneerde ste-
nografe van de Tweede Kamer die op-
merkt hoe Wilders daar binnen op de 
buitenlanders scheldt, terwijl om de 
hoek, in de etalage van de bibliotheek 
aan het Spui, mensen van alle kleur en 
komaf gebroederlijk de kranten zitten 
te lezen. Straatrumoer genoeg dus, 
want Bresser beschrijft ook het Den 
Haag van de allochtonen, al zijn ook 
die uiterst beschaafd allemaal: ‘Wie is 
Hugo de Groot? De stem uit de andere 
stille hoek van het stoombad klinkt 
aarzelend en helemaal niet Haags. 
Kent u de man uit de boekenkast dan 
niet? Nee, want ik kom hier niet van-
daan. Ik kom uit Turkije en woon hier 
in de buurt, niet ver van de moskee 
met de twee minaretten. Kent u die?’.

Het verhaal ‘De Molenstraat’ is één 
van de beste in deze bundel. De vrouw 
in kwestie herinnert zich hoe ze als 
kind in het postkantoor de telefoon-
boeken van heel Nederland doorzocht 
op Molenstraten in andere plaatsen. 
Op de één of andere manier ontroerde 
me dat. Dat deed ook het verslag van 
een moeder en zoon aan het strand. Ze 
helpt hem om zich om te kleden, maar 
niet zomaar. Hij trekt vrouwenkleren 
aan en zet een pruik op. Bresser be-
schrijft het zoals gezien door de vertel-
ler, uit de verte, je weet dus niet wat 
moeder en zoon tegen elkaar zeggen. 
Dat is het betere gadeslaan en een erg 
fraaie manier om dit tafereel vast te 
leggen. Alleen jammer dat Bresser hier 
wat erg nadrukkelijk verwijst naar 
Ovidius´Metamorfosen. Het is zo leuk 
om als lezer zelf zulke dingen te ont-
dekken. Ronduit schrijnend is het ver-
haal van de man die vanwege zijn in-
continentie voor het eerst grotemen-
senluiers moet gaan kopen. Oud 
worden is niet bepaald opwekkend in 
deze verhalen.

Jan Paul Bresser, Het verdriet van Eline. uit-
geverij Anthos. ISBN 9789041418043,  
Prijs € 19,95

Licht, ruimte en tal van
associaties bij André Kruysen
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Journalist Jan Paul Bresser (1941)

Schaamteloos 
melancholisch en 
Haagser dan Haags


