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Door Egbert van Faassen

Stroom wijdt een tweede tentoonstel-
ling aan het opwaarderen of het herge-
bruik van gewone voorwerpen. Deze 
expositie is een vervolg op ‘Up to you’, 
besproken in Den Haag Centraal van 
26 februari 2010. De bovenzaal wordt 
gedomineerd door een zich naar alle 
kanten uitbreidende verzameling van 
Reto Pulfer en een model van een uit 
driehoeken opgebouwde geodetische 
koepel zoals uitgevonden door Buck-
minster Fuller.
De Zwitserse kunstenaar Reto Pulfer 
(1981) noemt zijn bijdrage ZR Blech-
stubladen, een soort tent die vanaf het 
plafond omhoog gehouden wordt door 
linten overladen met een bonte verza-
meling spulletjes, met blik betimmer-
de blokken en een keramisch sculp-
tuurtje. De toevoeging ZR geeft aan 
dat de gekleurde lappen met ritsslui-
tingen aan elkaar bevestigd zijn. Op de 
doos waarin het ‘Schrottwerk’ (rom-
mel-werk) wordt getoond en waarin 
zijn bijdrage ook werd opgestuurd, 
staat vermeld dat het een ‘Zustand’ is. 
Dat wil in Pulfers idioom zeggen dat 
het om een object in een tentoonstel-
ling gaat en niet om bijvoorbeeld een 
performance. Pulfers werken ont-
staan vanuit reeksen voorschriften 
die hij zelf opgesteld heeft. De geest 
van Fluxus waait door dit werk. Fluxus 
is een beweging in de kunst, die vanaf 
ongeveer 1960 opgang maakte en die 
zich nog steeds in allerhande vormen 
manifesteert. Kunstenaars die hier-
mee worden geassocieerd, wantrou-
wen het kunstobject en omarmen de 
dagelijkse werkelijkheid. Fluxus-wer-
ken presenteren zich vaak als een 
soort spel met eigen regels.
De Amerikaanse uitvinder Richard 
Buckminster Fuller (1885-1983) wijd-
de zich aan technische oplossingen 
voor een betere wereld. Zijn geodeti-
sche koepel, een lichte en sterke con-
structie die voor vele doeleinden kon 
worden ingezet, is gemeengoed gewor-
den. Van zijn Dymaxion car werden 
niet meer dan drie prototypes gemaakt. 
Het zwaartepunt van de aerodynami-
sche auto ligt helemaal vooraan en hij 
werd bestuurd via het ene achterwiel, 
zodat de neus als draaipunt fungeerde. 
In de tentoonstelling is een filmpje te 
zien waarin een industrieel gemaakte 

auto rondjes draait rond Fullers Dy-
maxion-prototype. Het verschil tussen 
de draaicirkel van de ene en de andere 
auto is lachwekkend groot. Buckmin-
ster Follers ontwerp wint op alle fron-
ten. Maar of hij in termen van duur-
zaamheid over het benzinegebruik van 
de motor heeft nagedacht? Dat vraag-
stuk was toen nog niet aan de orde. 
Buckminster Fuller had ook het verba-
le talent van een profeet, zoals uit ver-
schillende in de zalen geprojecteerde 
filmpjes blijkt.

Haakpatronen
De tentoonstelling geeft ook relatief 
veel aandacht aan de tijdens de voor-
bereidingen overleden kunstenaar 
Krijn Giezen (1939-2011) Hij was meer 
geboeid door handige oplossingen 

voor praktische problemen dan door 
hoge kunst. Hem vielen dingen op die 
anderen over het hoofd zagen. Zo do-
cumenteerde hij slijtage aan gebou-
wen omdat hij daar de schoonheid van 
zag. Hem viel op dat aan geïmprovi-
seerde probleemoplossingen vaak het 
beroep van de reparateur te herken-
nen was en hij documenteerde deze 
aanwijzingen. Gedurende de jaren 90 
onderzocht hij op verzoek van Stroom 
de loop van de deels onzichtbare Haag-
se Beek, die van Kijkduin naar de Hof-
vijver stroomt. Hij nodigde andere 
kunstenaars uit bepaalde plekken te 
markeren. Zo kwam de plaquette van 
Ian Hamilton Finlay ‘Et in Arcadia ego’ 
op de plek waar de beek in de vijver 
uitmondt. Net als Giezen is de Franse 
kunstenaar Joshué Rauscher (1963) 

gespitst op ontwerpen waar je ze niet 
verwacht. Ik beschouw de tentoon-
stelling als een reconstructie van een 
tegelvloer met enkele onverwachte 
diagonalen. Op de leestafel een foto-
documentatie van wat ik denk dat het 
antimakassars zijn, met zorg gemaak-
te stukjes textiel die de bekleding van 
een stoelleuning beschermen: inven-
tieve haakpatronen. De Belgische ar-
chitect en beeldend kunstenaar Reneé 
Heyvaert (1929-1984) zette zo te zien 
het alledaagse in voor een heel eigen 
vormonderzoek. Heel boeiend; omdat 
deze kunstenaar bij ons vrijwel onbe-
kend is had ik graag iets meer van hem 
gezien. Maar met ook nog een volgens 
eigen spelregels gemaakte krant van 
Mark Manders (1968) en grafisch 
vormgever Roger Willems is de ten-

toonstelling al overvol. Al associërend 
geven de inrichters meer stof tot den-
ken dan kijkgenot. Dat is ook de rol 
van Stroom. Aan het slot van de ten-
toonstelling zal de Haagse vestiging 
van de ‘Time Bank’ worden geïntrodu-
ceerd. Dat is een alternatief econo-
misch model, waarbij vaardigheden 
en tijd kunnen worden uitgeruild te-
gen producten uit een time-shop, 
waarvan een filiaal wordt gevestigd 
aan de Hogewal.

there, I fixed it. tegendraadse oplossingen 
voor urgente problemen. Stroom, Hogewal 
1-9. Woensdag tot en met zondag 12-17 uur; 
tot en met 15 mei. www.stroom.nl; de titel-
gevende site: www.thereifixedit.com; over 
de time Bank: www.e-flux.com/timebank. 
Bij de tentoonstelling een gratis gidsje.

Door Sjoerd van Faassen

De in Djokjakarta geboren Noto Soeroto, 
over wiens jeugd weinig bekend is, arri-
veerde in 1906 in Nederland om in Leiden 
rechten te gaan studeren. Eind februari 
1908 verhuisde hij naar Den Haag. Aan-
vankelijk woonde hij in de Columbus-
straat 81, in hetzelfde jaar verkaste hij 
naar de Daguerrestraat. Of hij toen kennis 
heeft gemaakt met zijn dichtende genera-
tiegenoten Jan Greshoff, die in de Bilder-
dijkstraat woonde, of diens vriend P.N. 
van Eyck, die in de Columbusstraat op 223 
huisde, vertelt het verhaal niet. Noto Soe-
roto’s poëzie komt allemaal tot stand in 
zijn Haagse periode. Aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog zou Greshoff veel 
omgaan met Noto Soeroto. In zijn autobi-
ografie ‘Afscheid van Europa’ schreef 
Greshoff: ‘Hij was een der edelste voor-
beelden van een helaas verdwijnend 
mensensoort: de oosterling, zich van zijn 
wezen bewust, maar daarbij geheel door-
drongen van de Europese geest’. Noto Soe-
roto’s poëzie kenschetste hij echter na de 
oorlog als behorend tot de ‘gelukkig vrij-
wel overleefde kanselgalm’.
Zijn studie combineerde Noto Soeroto al 
snel met journalistieke bijdragen over In-

dische aangelegenheden aan de ‘Nieuwe 
Rotterdamsche Courant’ en andere perio-
dieken. Zijn journalistieke debuut was 
een artikel over ‘De defensie van Java met 
behulp van de Javanen’ in juni 1909 in de 
NRC.
Veel zitvlees had Noto Soeroto niet, want 
in november 1910 verhuisde hij al weer 
van de Daguerrestraat naar de Teyler-

straat, een aantal maanden later naar de 
Weimarstraat, nog weer later naar de Van 
Merlenstraat.
Noto Soeroto’s leven wordt door zijn bio-
graaf René Karels op de voet gevolgd: af-
wijzing van een door zijn vader gearran-
geerd huwelijk met een nichtje, een bui-
tenechtelijk dochtertje in 1916 bij Reiniera 
Roghair dat op drie-jarige leeftijd komt te 
overlijden, een huwelijk in 1918 met Jo 
Meijer, die hem eveneens een dochtertje 
schenkt en van wie Noto Soeroto beweer-
de dat zij al voor hun huwelijk ‘tot in haar 
ziel een Javaansche was geworden’. Het 
dochtertje van Jo en Noto Soeroto zou la-
ter trouwen met de Haagse boekhande-
laar N. Douwes, die vanaf 1938 aan het 
Lange Voorhout boekhandel Synthese 
dreef.
Het gezin woonde op het Valkenbosplein, 
later volgen nog tal van adressen in Den 
Haag. Regelmatige inkomsten zijn er niet 
en Noto Soeroto heeft bovendien zijn 
rechtenstudie nog niet af. Zijn vader viel 
het in toenemende mate zwaar zijn kin-
deren financieel te ondersteunen. Aan 
Noto Soeroto schreef hij eind 1914: ‘Ik zou 
voorloopig maar uitscheiden met al die 
schrijverij van brochures en stukken in de 
couranten en al de gedichten; ik zou liever 

de tijd besteden aan studies. Maak nu van 
de gelegenheid gebruik nu ik nog werken 
kan, want is ’t te laat, dan loopt je carrière 
mis en dan wat moet er van jelui worden?’ 
Omdat de financiële situatie van Noto 
Soeroto en zijn vrouw bedroevend is, 
dreef Jo een agentuur van de befaamde 
Eindhovense linnenfabrikant E.J.F. van 
Dissel. In 1920 begon Noto Soeroto met 
een Leidse vriend Boekhandel en Uitge-
versmaatschappij Hadi-Poestaka (Schone 
Geschriften), dat onder meer vanaf mei 
1923 het tijdschrift ‘Oedaya. Geïllustreerd 
Maandblad voor Indonesië’ uitgeeft.

Bernhard
Ondanks de toenemende bekendheid die 
Noto Soeroto kreeg als spreker en scribent 
over Indische kwesties, werd zijn uitgeve-
rij geen succes. In 1932 ging hij terug naar 
Java. Hij liet zijn gezin achter. Hij zou zijn 
gezin nog slechts eenmaal zien, toen hij in 
1937 in het gevolg van de vorst van Solo 
het huwelijk van prinses Juliana en Bern-
hard meemaakte. In Indië bemoeide Noto 
Soeroto zich intensief met de politiek en 
probeerde zijn corporatistische (door hem 
aristo-democratisch genoemde) ideeën in 
de praktijk te brengen. Hij vond het on-
wenselijk Nederland en Nederlands-In-

dië te scheiden en wilde dat het land zich 
ontwikkelde met behulp van westerse 
staatkundige en economische kennis. 
Noch door de nationalisten, noch door de 
aanhangers van het kolonialisme werd hij 
echter vertrouwd.
Karels’ beschrijving van Noto Soeroto’s le-
ven en ideeën is zeer gedetailleerd maar 
gortdroog. Het boek is deels chronolo-
gisch, deels thematisch opgebouwd, met 
uitgebreide stukken over het culturele le-
ven in Den Haag, Noto Soeroto’s vriend-
schap met de Haagse journalist en roman-
schrijver Ben van Eysselsteijn, het literai-
re werk van Noto Soeroto, maar toch 
vooral over zijn soms moeilijk te door-
gronden ideeën over Nederlands-Indië. 
Verder wordt een forse bijlage gewijd aan 
Johan Fabricius’ roman ‘Schimmenspel’ 
(1958) waarvoor Noto Soeroto’s leven 
model zou hebben gestaan. Wie de moei-
te neemt zich door Karels’ boek heen te 
worstelen, zal veel wijzer zijn geworden 
over een partje van Nederlands koloniaal 
verleden.
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Een Javaanse prins in de Van Merlenstraat
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Reto Pulfer, ZR Blechschubladen, 2009-2011. > Foto: Rob Kollaard, courtesy Stroom Den Haag


