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Textiel tentoonstelling

De kunst van Corrie de Boer (1932) is ongrijpbaar. Nu is er
een boek over haar leven en werk, plus een tentoonstelling
met ook werk van haar dochter: kunstenaar Semna van Ooij.
Regels uit 1977, garen op doek, 21 delen, van Corrie de Boer.

Tegendraadse kunst
voor alle zintuigen

‘Witje’ serie B no 7,
uit 1974, door
Corrie de Boer.
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Color Construction,
naar Stanley
Kubricks Barry
Lyndon, uit 2020,
van Semna van
Ooij.

Table Manners

Alsof je met een drankje
bij de makers aanschuift

E
tekst Joke de Wolf
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et‘anonieme
groene
oortjesproject’
vanCorriede
Boerwas
zoabsurdistisch
alshetklinkt.In1996maakteDe
Boerduizendgroenemensenoren
vangips,opwaregrootte.Zeverspreiddezeanoniem,opplaatsen
waarveelmensenkomen.
InBerlijn,NewYorkenVenetië,
zelagenopstraatinAmsterdam,
enzekwamenvierkeerindebrievenbusvanHanReiziger,presentatorvanhettelevisieprogramma
Reiziger in Muziek.Oplettende
kijkerszagensteedsmeergroene
orenverstoptinhetdecorvanhet
programma.
Hetprojectwaseenreactieop
degroeienderijenvoormusea.Niet
alslolletjeoverhetafgesnedenoor
vanVanGogh,maaromdat‘hetoor
somsverderreiktdanhetoog’:ook
anderezintuigendanhetzicht
kunnenhelpenjebetertelaten
zien.Ennietalleenínhetmuseum,zobevestigt Getting nowhere
and that’s a pleasure –hetnieuwe,
ruimopgezetteboekoverhaar
werk–metfoto’svandegroene
oreninhunnieuweomgeving.
CorriedeBoerkwamin1957
vandekunstacademie,afdeling
textielevormgeving–zebegon
metgrotewandtapijten.Schilderendeedzenooit;‘schilderenis
alleenmaarschilderen’.
Haarwerkismoeilijktereproduceren.Deduizendenrechtop-
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staandeborduurstekenvallenals
eenhorizontalestreepwegtegen
dewitlinnenachtergrond.Haar
‘cirkels’lijkensimpelegetekende
rondjes,totdatjezietdatzebestaanuittientallenstrokendun
papier,alseenwaaierzorgvuldigin
eencirkelgedrapeerd.
Hetisvanzelfsprekenddathaar
werkinDeventerinhetzelfde
gebouwalsdatvandeNul-kunstenaarsistezien.Haar‘witjes’uitde
jarenzeventigbestaanuitwit
kerklinnen–wittestofdus–waarinzemetwitgarenhorizontaal
en/ofverticaalsmalleplooienlegde.Zezoudenﬁerovereindblijven
naasthetwerkvanJanSchoonhoven,deNul-kunstenaardieinde
jarenzestigwittereliëfsmaaktein
witpapier.
DeBoergafooklesaanverschillendekunstacademies,ensamen
methaartweedeechtgenoot
A
 lbertWaalkens,herenboeren

g aleriehouder,bepaaldezedekoers
vandegalerieinFinsterwolde.
Dekoetekendagenin1997,
waarbijdertigaandegaleriegelieerdekunstenaarseenweeklang
koeienvandichtbijbestudeerden
enverwerkteninhunkunst,trok
veelaandachtindemedia–de
deelnemerslijstleestalseendwarsdoorsnedevandeNederlandse
kunst.
Eenvandedeelnemerswas
SemnavanOoij,dochtervanDe
Boer.InDeventerisookvanháár
werktezien.Netalshaarmoeder
vermijdtVanOoijhetﬁguratieve,
concentreertzezichopdechaos
diezeontdektineengewone
keukenstoelofinhetdakvande
koepelgevangenis.
VanOoijschildertsomswél,en
gebruiktfelrood,blauw,engeel
–eenmooicontrastmethetingetogenkleurgebruikvanDeBoer,
datdoetverlangennaarmeer.

EICAS: nieuw kunstmuseum
rond Nul-kunst in Deventer
‘Waarom is er hier geen museum voor moderne kunst?’ die
vraag stelde Koos Hoogland
(1947), van huis uit jurist, zich in
2011 tijdens een ﬁetstocht langs
de iJssel. de vraag liet hem als
levenslang kunstliefhebber niet
meer los. ‘Vanaf nul beginnen’
was het idee, zonder gebouw,
zonder geld, zonder kunst.
de nul-beweging, internationaal bekend als Zero, paste niet
alleen goed vanwege de naam.
De kunstbeweging begon in
Duitsland in 1958. Kunstenaars wilden af van het persoonlijke, richtten zich op de
essentie, natuur, het nulpunt.
in nederland had en heeft de
nul-beweging vertegenwoordigers als Jan Schoonhoven,
Herman de Vries, Henk peeters
en armando. Maar sinds de
brand in het amersfoortse
armandomuseum in 2007 is er
geen museum meer aan een
nul-kunstenaar gewijd.
dat museum komt er nu, het
european institute for Contemporary art and Science, kortweg eiCaS. Vorig jaar augustus opende het museum in een
tijdelijke locatie in de deventer

binnenstad – open zodra dat
weer mag.
Daarin een vaste expositie
met kunst (bruiklenen en
schenkingen) van de bekende
Nul-kunstenaars, en daarnaast
wisselende duo-exposities
met non-figuratieve hedendaagse kunstenaars.
Tegelijk wordt een oud schoolgebouw aan de nieuwe Markt
verbouwd tot museum met
appartementen erboven – dat
laatste dekt de kosten.
de aanpassingen zijn een ontwerp van Hans van Heeswijkarchitecten, ook verantwoordelijk voor museum More in
gorssel en de nieuwe entree
van het Mauritshuis en het Van
gogh Museum. Halverwege
2022 is de verbouwing hopelijk klaar en heeft Deventer
eindelijk een eigen museum
voor moderne kunst.

enkeuken,klinkende
glazeneneentafelgast:datishetrecept
voordepodcastTable
Manners.Dekokende
gastvrouwenzijndeBritse
singer-songwriterenfoodie
JessieWareenhaarmoeder
Lennie,‘debestekok’die
Jessiekent.Eenpodcastover
eten,familieenthe art of a
good old chit-chat.Metookenkelevastevragen:wiezater
vroegeraandeeettafelenhoe
zijnjeeigentafelmanieren?
Hetbriljanteaanditconcept:iedereenheeftweliets
meteten,enhetiseentamelijkveiligonderwerpwaarde
meestenbestoverwillenkletsen.Hetisweereenseen
anderemanieromberoemdhedentelerenkennen.Wie
wistbijvoorbeelddatAndrew
LloydWebberooitculinairrecensentwas?OfdatRobbie
Williamsz’neigenhavermoutkoekjesopdemarktwil
brengen?
Veelvanhuntafelgenoten
kentJessiepersoonlijk.Dat
leverteendynamiekdiezo
gemoedelijkisdatjejezelf
aanhuneettafelwaant,met
eenglaswijnindehand.De
sfeeriszelfszoopendatsinger-songwriterSamSmith
zondergenebekentaltijdgedachttehebbendatMexicoin
Europaligt(“Hetzieter
Spaansuit,eniedereen
spreektSpaans.”).Pasinhet
vliegtuigvooreentournee
aldaar,alszijnmanagerhem
vraagtwaaromhijzoweinig
bagagebijzichheeft,ontdekt
hijdewerkelijkegeograﬁsche
ligging.“Ikschrokmerot,het
istwaalfuurvliegen!”
Gelukkiggaater,zoalsbij
debestekoks,ookweleens
ietsmis.Zoalsindeaﬂevering
metzangerGeorgeEzra,
waarbijeenDeliveroodeboel
moetkomenredden.Enook
alhebbenmoederendochter
vorigjaareenkookboekuitgebracht,alsPalomaFaithvoor-

afeenveganmaaltijdverzoekt,zittenzemetdehandeninhethaar.Uiteindelijk
komtJessie(Lennie‘heeft
niksmetveganisme’)meteen
linzenbologneseencourgetti
opdeproppen.Voorniks
blijkt,wantdepopsterishelemaalnietvegan,maaropeen
vegandieetdatzedolgraag
wilonderbreken.
Wanneerinseizoen10
coronaroetinhetetengooit,
schakelenzenetalsderest
vandewereldoveropZoom.
Maarookzonderhapjeen
drankjeisiedereenopenhartig,eenduidelijkeverdienste
vandemakers.Tochwetenze
rapperSlowthainiethet
receptvanz’nmoedersaardappelenvoordeSunday roast
teontfutselen.Oké,één

Het briljante
aan dit concept:
eten is een veilig
onderwerp, en
iedereen heeft
er wel iets mee

i ngrediënt:suiker.Datkaramelliseert,concluderende
vrouwen.Maarhétfamiliegeheimgeefthijnietprijs.
Slowthai:“Hetiseeningrediëntdatiedereeninde
keukenheeft,maarwaar
niemandaandenkt”.
Endanboerenkool.Bijons
eenklassieker,inAmerika
eenrage(rauw).MaarBritten
begrijpennietsvankale.Zoals
LloydWebberﬁjntjesopmerkt:“My wife breeds horses.
That’s what the kale is for.”
Helen Verkaik
Table Manners is te luisteren
via alle bekende podcastapps.

Het boek Getting nowhere
and that’s a pleasure kost
39,50 euro en is te krijgen via
eicas.nl. de tentoonstelling
Tegendraads is, zodra de musea weer open zijn, verlengd
tot half juni.
Gastvrouwen Jessie Ware en haar moeder Lennie.
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