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EXHIBITIONISME 2 INHOUD: . . 

- PAUL PANHUYSEN (1984) 





PAUL PANHUYSEN 
• 

Het scp.rijven van eien artikel over Paul Panhuysen is geen 

gemakkelijke opgave. Over een werk of over een serie werken 

zou nog . goed gaan, temeer omdat hij daar zelf over het algemeen 

zeer duidelijke uit:spraken over doet,in de vorm van artikelen 

of vaak zelfs in de vorm van manifesten. 

Het totale werk is 1echter enorm veelomva ttend - het loopt van 

schilderijen in ver:schillende stijlen, muziek, collages, hap

penings, theater en lichtshows tot omgevingskunst, architectuur 

en s tede bouwkundige ontwerpen. Daarbi j. is he t z o da t Panhuysen 

met zo 'n beetje allEe belangrijke stromingen in de kunst sinds 

de vijftiger jaren te maken heeft gehad, zij het dat hij 

erop reageerde of erop anticipeerde. 

Voor de schrijver hEeeft dat als gevolg dat het verhaal van het 

werk van Panhuysen c>ngemerkt ui tdi jt tot de geschiedenis 

van een hele periodE~ in de kunst. 

Het gevolg voor het werk van Panhuysen is wel dat het 

vaak een verbrokkelde indruk maakt. Breuken zitten er ook 

in, en ondanks het feit dat Panhuysen in zijn meest recente 

werk hoe langer hoe meer probeert stijlelementen uit zijn 

vroegere periodes naast en over elkaar te gebruiken, als · 

om ze met elkaar te verzoenen, is het verhaal van die 

breuken het verhaal van de ontwikkeling van zijn werk. 

De oorzaken van die breuken liggen over het algemeen niet 

binnen het werk besloten ~ maar komen van buiten, vanuit de 

receptie ervan en da.ar moet dan ook de lijn in zijn 

artistieke ontwikkeling gezocht warden. Zeals Paul mij ver

telde tijdens een va.n de gesprekken die ik in de zomer van 



I984 met hem P..ad: "fllijn theorie, of de rechtvaardiging van 

de kunst, heeft voor mij altijd te maken gehad met hoe dat 

sociaal gezien functioneert. Dat geldt voor al mijn werk. Als 

ik andere dingen ben gaan doen lag de aanleiding altijd in 

sociale situaties. Dan verschuift op een gegeven ogenblik mijn 

manier van werken, 1::>mdat ik aan het medium niet vast zit, 

en ik doe er iets mi:le zodat het kan functioneren. Ik vind 

het belangrijk dat kunst functioneert." 

Een verhaal over de kunstenaar Paul Panhuysen is dan ook 

eerder het verhaal van de ontwikkeling van een houding 

dan het verhaal van de artistieke ontwikkeling van een speci

fiek vocabulaire. Die houding kenmerkt zich van het begin af 

aan door een voortti.urend kritisch volgen van de samenleving. 

Dat gold zeker in de zestiger jaren, toen Paul het concept 

van de "Situasies" uitwerkte, een soort happenings, en hij 

nadrukkelijk van zich liet spreken in een aantal maatschap

pelijke conflicten. Het gold nog in I98I toen hij samen 

met de stedebouwkundige Tjeerd Deelstra de tentoonstelling 

"De zorg voor de omgeving" maakte en het was Uberhaupt 

de aanleiding om in I955, na een jaar rechten te hebben 

gestudeerd in Utrecht, het besluit te nemen om kunstenaar 

te willen worden. 

"Ik zie dat niet als een positieve keus", zegt hij, ik 

"ik gebruik wel eens dat versje van Van Ostayen:De 

De sjimpansee doet niet mee, en ik denk dat het zo•n soort 

keuze is." Dat "niet mee doen" betrof in de vijftiger jaren 

vooral het wederopbouwproces van na de oorlog, waarin niet een 

nieuwe maa tschappi;f werd opgebouwd maar waarin de vooroorlogse 



• 

situatie werd gerestaureera: 

"Alles wat fout was werd in versterkte mate weer opgebouwd. 

Met vrijheid had dat binnen de kortste keren niets meer van 

doen." Bovendien verdween de duidelijkheid tussen "goed" en 

"fout" zoals die in de oorlog bestond al heel gauw. En, zegt 

Panhuysen: "Als er iets is waar ik mijn hele leven mee bezig 

ben dan is het om dezelfde soort van helderheid terug te 

vinden - mentaal, moreel, ethisch en maatschappelijk -

die een veel hoger bewustzijnsniveau had toen ik in de oorlog 

opgroeide, en die ik ook belangrijk vind, dat ik die middels 

mijn werk probeer te actualiseren." 

Het lijkt hetz~lfde soort van helderheid als die J.B. Charles 

probeert te hervinden in "Volg het spoor terug" en die daar 

inderdaad zover in gaat als de ervaringsfeiten "dat ender 

de schilders d~ fijnschilders nog gauw fout werden, ter.-vijl 

dat bij de expressionisten haast onmogelijk bleek ; " 

Niet meer dan ervaringsfeiten wellicht, maar betekenisvol • 
• 



KUNST EN SOCIOLOGIE 
• 

In I955 ging Panhuysen terug naar Maastricht om na zoals 

gezegd een jaar rechten te hebben gestudeerd zich aan de 

Jan van .Eyckacademie te laten inschrijven, die toen nog een 

soort Rijksacademie was. 

"Ik heb daar heel plezierig gezeten. Ik kan niet zeggen dat 

ik daar echt veel van kunst heb geleerd." 

Het artistiek klimaat werd bepaald door de schilders Charles 

en Jonas Eyck, die al voor de oorlog naam hadden gemaakt 

met hun decoratieve werk dat altijd nog bepaald werd door 

figuratie. Panhuysen zelf kreeg les in vrij schilderen 

van Jaap Min en in monumentale kunst van Albert Troost. 

Hij kwam op een merkwaardig moment op de academie. Daarv66r 

had men zich vooral bezig gehouden met kerkelijke monumentale 

kunst. Het perspectief daarvan veranderde omdat de katholieke 

kerk kerken eerder als gemeenschapshuis ging beschouwen. 

De markt voor religieuze kunst stortte in en dus zocht men 

naar andere werkterreinen. Panhuysen: 

"De eerste opdracht die ik mij herinner was een ontwerp voor 

een ontvangsthal van Schiphol, voor de KLM. Dat was wel heel 

komisch in zekere zin, ja." 

Troost was een leerling van Heinrich Campendonck, de Blaue 

Reiter man, die lange tijd professor was aan de Rijksacademie 

in Amsterdam. 

"Het was eigenlijk een beetje de school van Campendonck, 

die in die opleiding (de Jan van Eyckacademie B.L.) doorspeelde, 

waar denk ik meer beeldende methodiek aan gekoppeld was dan 

bij andere kunststromingen", zegt Panhuysen, en: 



"Het blijft natuurlijk een probleem bij alle kunstopleidingen 

dat het verschrikkelijk moeilijk is om daar onderwijsmetho

des voor te ontwikkelen. Het was dus een soort onderwijs waar 

de leerstof bij ontbrak. Eigenlijk denk ik dat je beter 

filosofie of geschiedenis of een ander vak wat je interesseert 

kunt gaan studeren als kunstenaar dan dat jetypisch op dat 

vakgebied iets kunt doen. De vluchtheuvel wordt anders de 

techniek op zich." 

Panhuysen koos er dan ook na een jaar al voor om naast de 

kunstacademie sociologie te gaan studeren in Utrecht, met een 

nadruk op de sociologie van de kunst, waaruit al duidelijk 

de interesse in de receptie ervan blijkt. Directe aanleiding 

naast de kunstacademie nog een andere studie te gaan volgen was 

de bijna anti- intellectuele stemming die er heerste op de 

academie. Zo zei een professor tegen hem: "Da i·s lastig voor 

jou, jij bent intelligent en kunstenaars moeten zich niet 

intellectueel ontwikkelen." Dat was natuurlijk een uitdaging. 

Panhuysen: "Wat ik merkte, toen ik sociologie ging studeren, 

was dat de literatuur die voor mij interessant was ongelofelijk 

beperkt was. Het meest interessant vend ik een aantal mensen uit 

de I99 eeuw: mensen als Plechanoff en in FrankriJk nad je- e·en. --·- ·· -

positivist als Jean Marie Guiot. In de aaren -30 en -40 

wordt dat een soort vreemde waardenvrije wetenschap--

de sociologie heeft dat in het algemeen, maar de kunstsociolo-

~re he.ef_t _ ~_§L~ ook." Maar iemand als Plechanoff heeft bijvoor

beeld de hele ontwikkeling van de beeldende kunst in de 20e 

eeuw voorspeld op basis van een analyse waarbij hij een kapi-

talistisch stelsel zich voortdurend i.n een kringetje zag 



rondbewegen,. andere vormen aannemend, maar eigenlijk met het 

doel om zichzelf in stand te houden, waarbij hij in de kunst 

parallellen daarmee zag, hij zei: 

"Wat in.de kunst mogelijk is, is dat kunstenaars het ene 

formalisme na het andere formalisme ontwikkelen", wat ook·exact 

is wat gebeurt is: de kunst is opgesloten in zichzelf. 

En wanneer het weer vervelend wordt dan moet er weer een nieuw 

formalisme ontwikkeld worden. Dat is heel raar als je dat tegen

komt bij iemand die dat in I876 schrijft! 

Het was een van de marxisten dielnaderhand uit het "systeem" 

in Rusland is verwijderd. Plechanoff vond dat de taak van de 

kunstenaar dat de nieuwe maatschappelijke klasse, het industie

proletariaat, zijn eigen kunst vorm moest geven. Ik denk dat 

dat vreselijk mooi zou zijn geweest als dat gebeurt zou zijn: 

als de sociale marxistische beweging ook een culturele bewe

ging was geweest, maar ik denk ook dat dat een te hoog gestemde 

verwachting is, op het moment dat de have- nots aan de gang gaan, 

gaat het er toch in de eerste plaats om te krijgen wat de 

eerste klasse heeft. Daarom is het logisch dat ze ook de 

kunst ~eginnen door de kunstvormen van de bourgeoisie over 

te nemen. Bij Plechanoff was het zo dat de boer .zijn eigen muziek 

moest kunnen hebben en de arbeider zijn eJgen poezie. 

Dat positivisme heeft ook iets heel idealistisch. 

Jean Marie Guiot stelde dat de rol van de Rooms Katholieke 

kerk was uitgespeeld en daarom had de kunst een ontzettend 

grate toekomst: die moest eigenlijk die rol overnemen. Hij 

had zo•n constructie, die je ook bij een aantal franse 

romanschrijvers aantreft, waarbij hi.j het kunstwerk zag als iets 
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met ongelofelijk veel niveau•s, elk niveau kon zijn eigen 

doelgroep hebben, waarbij je uiteindelijk een soort samenvat

tend kunstwerk kreeg, waarbij alle mogelijke niveau's van 

verbeelding naast elkaar de hele samenleving bestreken." 

Het was niet zo dat de studie direct invloed had op Panhuysens 

schilderijen, pas in de zestiger jaren trok hij daadwerkelijk 

conclusies uit het bovenstaande toen hij de "situasies" 

ontwikkelde. Eerder heeft hij het idee dat zowel het bedrijven 

van kunst als van wetenschap voortkomen uit de behoefte 

van het verwerven van kennis en inzi~ht. 

Afgezien daarvan bood het studentenleven in Utrecht Panhuysen 

de mogelijkneid om als kunstenaar meteen daadwerkelijk sociaal 

te functioneren op de manier die hij nog steeds belangrijk vindt: 

"De rol die ik gekozen heb is een rol die ook in de meest 

primi ti eve samenlevingen al ti jd heeft bestaan. ·Toen ik studeer

de toen maakte ik de wandversieringen bij feestjes of de lay

outs van bladen of de decors van toneelstukken. Thuis in het 

gezin waar ik uitkWam was mijn rol niet dat ik stand af te 

wassen na het ete~, zoals je geacht werd dat te doen, maar 

ik zong daar liedjes bij en ik zorgde dat ik onderhoudend 

was, zodat het afWassen gezelliger werd. Dat werd als zoda-

·nig ook gewaardeerd en volgens mi j is da t ook een van de essen

ties van wat een kunstenaarsrol is, Dat is ook een opvatting 

over het bestaan. Ik heb een grammafoonplaat van een paar 

indianen die staan te vissen. Die staan boven een beekje op 

een bruggetje. De ene indiaan heeft een pijl-en-boog om 

die vissen te schieten en naast hem staat een andere indiaan 

en die heeft een fluit. Die indiaan met die fluit speelt om 



de vissen de goede stemming te brengen om verschalkt te 

worden en om de man met de pijl-en-boog naast hem in de juiste 

concentratie te brengen om die vis te raken. Die indianen 

kunnen niet anders vissen dan op die manier en dat vind ik 

een heel goede opva t ting van het bestaan." 
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DE EERSTE SCHILDERIJEN I958-I965 . 

De Jan van Eyckacademie was zeer traditioneel geori§nteerd 

in een conser~t_i_ey~_ stad. Zeals al 'eerder opgemerkt had men 

inhoudelijk weinig nieuws te melden. He~ enige wat Panhuysen 

interesseerde waren twee studenten die bijna in het geheim 

zaten te werken als een soort late kubisten. Ze werden 

weliswaar door de rest van de academie behandeld als een 

gevaarlijk soort nieuwlichters, maar uiteindelijk bleef 

ook dat toch altijd nog figuratief en decoratiefs "gestileerde 

poppetjes en mooie kleurtjes." Hetzelfde moet ook nog gezegd 

worden van Panhuysens eigen afstudeerwerk; een groot schilderij 

met als thema het Scheppingsverhaal. Lambert Tegenbosch 

sehreef dat het "Troosteloos" was, met een verwijzing naar 

Panhuysens leermeester. "En daar had hij in. 21ekere zin 

ook wel gelijk in", zegt Panhuysen nu, "het was ook meer 

Troost's bagage van Campendonck die mij interesseerde. 

Meteen daarha heeft zich dat proces ontwikkeld waarin 

mijn werk steeds informeler werd." 

De situatie op de Jan van Eyckacademie was ook kenmerkend 

voor de situatie in het algemeen in Limburg: progressievere 

kunstenaars leefden in een soort ·ballingschap in Amsterdam, 

zoals bijvoorbeeld Ger Lataster. Wat Sandberg deed in het 

Stedlijk Museum lag helemaal buiten het blikvelrl 

en Cobra werd niet getoond, sterker nog: men zette zich daar 

tegen af, bijvoorbeeld in de persoon van de kunsthistoricus 

Jan Engelman. Inspiratie moest dus elders vandaan komen 

en afgezien van zijn studie in Utrecht orienteerde Panhuysen 

zich tot I960 vooral op Luik ("een echte stad, kun je lezen 

• ,• 



als een boek. Eindhoven is een folder") en via Luik op Parijs. 

Belangrijker dan de directe schilderkunstige invloed zegt 

hij de invloed via de literatuur te vinden; en dan vooral 

Sartre en Camus: "Je hebt altijd meer aan andere media dan aan 

je ed..gen medium. Daar sta je meer voor open." 

Naar . Panhuysens eigen zeggen was Cobra het eerste punt waar zijn 

werk op aansloot, in die zin dat hij er kritisch op reageerde: 

"Cobra vind ik altijd een inconsequente schilderrichting omdat 

in feite de kWaliteit van de goede Cobraschilder vooral gelegen 

is in de faktuur, de manier waarop het schilderij gemaakt is, 

de vitaliteit, de directe overbrugging van je denkbeelden 

middels verf op het vlak, terwijl toch altijd nog het beeld 

dat daaraan vooraf gaat daarbij in de weg staat. Ik heb nooit 

het idee -gehad dat Appel direct schilderijen maakte van slapen

de kinderen: ik denk dat bij Cobra de kindertekeningen de 

directe aanleiding waren om z6 te werken. Terwijl ik vtnd dat 

als het gaat om de faktuur en de structuur van het schilderij 

je het dan daar ook mee moet doen." 

Da t laa tste is een goede omschrijving van . Panhuysens werk in die 

periode, zij het dat het nooit zo was dat de manier van maken 

zich uitte in dikke klodderige verflagen. 
-

"Een schilderij is plat", zegt hij. Dat had ook tot gevolg · 

dat zijn werk altijd iets ingetogen intellectueels bleef houden. 

Een aantal van zijn meest ruige schilderijen werd nog voorzien 

van een vernislaag. "Ik ben er niet in geinteresserd om te zien 

hoe iemand vreselijk kWaad kan warden." Hij zag dan ook meer 

verwantschap met de Ecole de Paris, dat was ook al logisch, 

omdat die in alle opzichten meer raakte aan waar hij op de 

• • 



academie mee bezig was. Immers: ook veel van de kunstenaars 

van de Ecole de Paris waren beinvloed door de Blaue Reiter, 

zei het niet via Campandonck, maar vooral door het zien van werk 

van Klee en Kandinsky. 

Overigens was de Ecole de Paris in die tijd al over haar hoog

tepunt heen. Eind vijftiger begin zestiger 

Eind vijftiger begin zestiger jaren maakte Panhuysen een reeks 

schilderijen waarin het hoofdthema achteraf een onderzoek naar 

verschil1ende soorten structuren lijkt te zijn. In het begin 

waren die structuren nogal abstract geometrisch van aard, uit

gaande van cirkels en lijnen opgezet in dunne kleuren. Met het 

invoeren van steeds meer en heftiger kl.euren werd het werk 

ook steeds vrijer en lyrischer. De structuren werden steeds 

minder vooral door geometrische figuren bepaald: steeds meer 

kWamen ze voort uit het onderbewuste of puur uit de motor±ek, 

hoewel het uiteindelijke resultaat regelmatig doet denken aan 

takkenstructuren: winters en zonder bladeren in de Grissailles 

uit I903 of uitbundig zomers zoals een hele reeks bloesem

achtige schilderijen in overwegend rood en green uit 

datzelfde jaar. Inderdaad lijkt op te gaan wat Georges Limour 

schreef in een artikel over "La nouvelle Ecole de Paris" in 

L'oeil 34/I957" naar aanleiding van de abstractie in veel 

van de schilderijen: · "In werkelijkheid is het vaak zo dat 

die abstracte schilderijen allerlei associaties oproepen, 

of dat ze die uitwasemen. Vaak zelfs proberen ze door de be

wegingen in het materiaal, de dynamiek van de vormen, door de 

mysterieuze suggestie van licht en danker, de essentie van het 

universum na te bootsen of te ontsluieren." 





Panhuysen zelf zegt over de schilderijen uit deze periode: 

"Een schilderij is een model voor de werkelijkheid en op 

zichzelf een werkelijkheid. Daarmee heeft het zijn 

eigen natuurlijke wetten en samerihangen. Het heeft een soort 

organisme en leidt een eigen1even. Dus je focust, en je 

komt zelf ook ergens terecht in dat schilderij: je verliest 

jezelf in het schilderij, het schilderij neemt de werkelijk

heid over en je krijgt zelf een soort mediamieke functie. In 

de collages die ik maakte vend ik dat nog aardiger omdat je 

daar werkelijkheid neemt, en je transponeert dat op het schilde-

rij, maar met ver:f is dat niet wezenlijk anders." 

Inderdaad is er een grote verwantschap tussen de collages 

en schilderijen en vaak komen dezelfde karaktertstieke 

vormen voor, zeals een soort cirkels, die sommige collages aan 

collages van Mimmo Rotella doendenken uitdezelfde tijd, zij 

het dat bij Panhuysen in de cirkels geen Marilyn Monroe 

verschijnt en dat is een wezenlijk verschil: het gaat om 

de snippers zelf. In die zin stammen ze direct af van de collages 

van Kurt Schwitters. 

Anderzijds werkten vormontdekkingen;' in de collages ook dor 
__ .... · · - .- ~ . - ···-....- .. - ·- ,... 

door in de schilderijen. Zo liepen de stofcollages -die"uit 

grote vlakken bestonden, omdat er immers complete kledingstukken 

als objets-trouve in verwerkt werden - vooruit op de papiercol

lages waarin grote vlakken papier in plaats van snippers werden 

gebruikt, en die laatsten liepen weer voorilit op schilderijen 

met grote monochrome vlakken. Collages en schilderijen liepen 

ook letterlijk in elkaar over: in schilderijen werden stukken 

stof verwerkt of voorwerpen, zeals in het Pollock- achtige 

.. 
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schilderij met het eierrek uit 1903. 

Panhuysens orientatie blijkt langzamerhand verschoven van 

FrankXijk naar Amerika, een nadruk in de aandacht die tot de 

dag van :va.ndaag is blijven bestaan. Vooral rand 1963 ontstond 

zo een grate producrtie aan schilderijen waarin telkens 

met nieuwe technieken werd geexperimenteerd. Toch bevredigde 

deze vrije expressionistische manier van werken Panhuysen kort 

daarop niet meer: "Uit dat proces ontstond iets wat achterhaal

baar is, maar waarbij het eindproduct toch vooral bepa.ald 

wordt door een degagement van de werkelijkheid. Dat is er leuk 

aan, dat is ook een hele ervaring: dat je een instrument kunt 

zijn waar dat ding. uit ontstaat. Tegelijkertijd geeft dat oak 

als je daar op reflecteert het gevoel van :"Nou ben ik 

ook van alles los", en wat voor relaties heeft dat nog, ondanks 

het feit dat je kunt zeggen dat het schilderij een even 

natuurlijk product is geworden als een boom?" 

Deze conclusies lijken vooral te zijn ontstaan naar aanleiding 

van een aantal schilderijen met bloesemachtige motieven in 

rood en groen uit 1963 naar aanleiding waarvan Jaap Bremer 

schreef in de catalogus van Panhuysens tentoonstelling in het 

Van Abbemuseum in 1978: . 

"In deze schilderijen lijkt het of hij zich tegen de behoefte 

van het ordenen verzet." Panhuysen wil ze nu eigenlijk liever 

niet meer laten zien. 

De onvrede met deze oncontroleerbare manier van werken gecom

bineerd met de eerder genoemde vormontdekkingen in de 

stofcollages leidden eerst nag tot een laatste serie 

schilderijen met grote kleurvlakken in I964 en •65. 
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"Een aantal hiervan lijkt met ti tels als "Vlag I" en "Vlag. 2" 

en "Ruimtevlag" te verwijzen naar het werk van Jasper Johns 

zeals bli jkt ui t een van de eerste tentoonste,llingsca talogi 

van de "Bende van de Blauwe Hand". In een andere catalogus 

staan schilderijen die lijken te zijn geent op het Friese 

landschap met zijn uitgestrekte weidevlakten waar Panhuysen 

toen woonde. In hun schematische uitdrukking lijken ze 

verwant aan het werk van J.C.J. van der Heyden die al in 

I962 een schilderij maakte met alleen een uit de hand 

geschilderd blokkenpatroon. (De verwantschap met Van der Heyden 

dateert overigens al vanaf de Jan van Eyckacademie zeals blijkt 

uiteen heel andersoortig schilderij uit I957 dat is afgebeeld 

in de tentoonstellingscatalogus van het Haags Gemeentemuseum 

uit I977. Dat schilderij heeft eenzelfde soort geometrieen 

tot onderwerp als de vroegste schilderijen van Panhuysen ) 

Bij deze schilderijen van Panhuysen liepen titels als 

"Urbanisatie", "Stadsplan" en "Toernooiveld" vooruit op de 

latere belangstelling voor deelname in stedebpuwkundige 

en planologische ontwerpprocessen die in I965 voor het eerst 

werd geformuleerd in de Kunstnota van de Bende van de Blauwe 

Hand. Di t waren vo.orlopig de laa tste schilderi jen die Panhuysen 

maakte. Was deddaad op zich om autonoom beeldend kunstenaar 

t e worden in I955 als politiek standpunt duidelijk genoeg, 

in r965, tien jaar later, was de maatschappelijke slagorde 

blijkbaar zodanig veranderd dat dat niet langer voldoende 

was. Het was belangrijk geworden hoe je als autonoom 

kunstenaar vanuit dat autonome standpunt ten opzichte van de 

maatschappij stond. De duidelijkheid tussen "goed" en "fout" · 
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zoals die in en vlak na de oorlog neg bestond moest teruggevonden 

wordeJJ.. 

Vormvernieuwingen binnen de sohilderkunst brachten geen werkelij

ke vernieuwingen tot stand, zeals Plechanoff al had voorspeld, 

maar hadden alleen een kloof tussen kunst en leven doen ont

staan, die weer overbrugd moest warden. Dergelijke conclusies 

werden in dezelfde periode door meer kunstenaars getrokken: 

wat later, in I966, hiled J.C.J. van d.er Heyden op met 

schilderen en al in I904 schreef Constant Nieuwenhuis zijn 

profetische essay "Opkomst en ondergang van de avant- garde" 

waarin hij letterlijk concludeerde dat het tijdperk van de 

avant- garde definitief ten einde was, omdat het begrip 

avant- garde zijn revolutionaire lading verloren had. Was de 

avantT garde oorspro~elijk een protest van kunstenaars tegen 

de opdringende mechanisatie nu was hij volgens Nieuwenhuis 

"verworden tot een arriereT garde van wereldvreemde kunstenaars 

die als verschrikte vogels in de zich vormende technoide 

wereld rondfladderen." De kunst is dood, zei hij oak, en 

het wachten was tot de creatieve homo ludens zou opstaan. Die 

zag hij aankomen in de jeugd die weigerde de bestaande orde 

te aanvaarden: "de "hipsters", "teddy-boys", "rockers", -"mods", 

"halbstarken", "blousons-noirs" "beatniks", "stiljagi", en hoe 

zij verder ook genoemd mogen worden." 

Van der Heyden trok zich terug "Om aan zichzelf te gaan werken", 

Panhuysen ging juist naar de sociale wereld toe, om met 

groepen te gaan werken. 



REVOLUTIE IN FRIESLAND: DE BENDE DE BLAUWE HAND 

Naast dit soort algemene aanleidingen om te stoppen met 

schilderen en weer te komen tot een duidelijk maatschappelijke 

stellingname, voortkomend uit geest van de tijd~en theoretische 

overwegingen, waren er voor Panhuysen 6ok specifieke persoon-

lijke aanledingen. Zeker speelde zijn genoemde kennis van de 

kunstsociologie aan mee dat hij de nieuwe beweging in de kunst 

snel kon aanvoelen maar anderzijds vormden de gebeurtenissen 

rond de kunstnijverheidsschool in Leeuwarden, waar hij in de 

onderliggende periode van I962 tot I96 directeur van was, 

zeker een directe en beslissende aanleiding. Die kunstnijver

heidsschool· was de kleinste kunstacademie in Nederland en 

Panhuysen was de jongste directeur. Het was een avondopleiding 

waarbij het verpli cht was dat de studenten overdag in de prak

tijk werkten - hoe moeilijk dat ook is met beeldende kunst. 

Toen Panhuysen werd aangenomen had het bestuur de bedoeling 

een serieuz~ kunstopleiding te gaan opbouwen - en daarvoor 

moest veel veranderen. Het begon ermee dat de studenten zelf 

hun paketten mochten kiezen, en daarbij kWam meteen meedogen

loos het belangrijkste probleem naar voren: van een aantal van 

de t waalf docenten bleek niemand 1.es te willen hebben~ 

Volgens Panhuysen waren het niet alleen geen goede kunstenaars, 

maar ook geen goede psychologen. Op verzoek van het bestuur 

stelde hij een plan op waardoor minstens voor ieder vakgebied 

een docent aanwezig zou.zijn met voldoende kWali tei ten. De 

be t rokken docenten voelden nattigheid en beklaagden zich bij 

het bestuur: Panhuysen zou anti- Fries zijn en bovendien 

de studenten tegen hen opzetten. 
< 



Resultaat was dat het bestuur zijn voorstellen af'wees. 

Omdat een ander deel van de door Panhuysen doorgevoerde 

vernieuwingen inhield dat de opleidin~ veel zwaarder was 

geworden - er was een vijfde avond les in de week met 

Studium Generale bijgekomen, plus een werkWeek in de zomer 

waarin onder andere weer J.C.J. van der Heyden optrad -

• 

vond Fanhuysen dit onverantwoord en hij nam zijn ontslag. 

Panhuysen: "Onder de studenten en de docenten die zich daarop 

betrokken voelden was een sterke gemeenschapszin ontstaan. 

Het systeem waarmee we werkten was eigenlijk hetzelfde 

als wat Fabro met zijn academie doet. Je liet mensen 

hun werk maken om dan vanuit dat werk te gaan discussieren. 

Je vroeg hun mening en probeerde te verbaliseren wat de bete

kenis en de uitgangspunten waren." Teen Panhuysen zijn ontslag 

nam omdat het bestuur zijn eisen niet inwilligde, gingen 

alle studenten met hem mee van school af, iets waar in de 

kranten uitgebreid over geschreven werd. "Dat heeft voor 

mij hele rare consequenties gehad want ik voelde me wel 

degelijk verantwoordelijk voor wat ik ontketend had. 

We zijn dus eerst gaan kijken of we niet een soort vrije 

academie elders konden voortzetten en dat werd gekoppeld 

aan de Galerie de Blauwe Hand in Harlingen. Dat was toch 

nogal ingewikkeld omdat het enige wat wij studenten konden 

bieden de mogelijkheid was om bij elkaar te komen en gezamelijk 

het werk te bespreken. Als onderwijsinstelling kun je daar 

weinig continuiteit aan geven. Wat van de groep na een paar 

maanden overbleef, dat waren de meest gemotiveerden, een 

man of twaalf, die besloten gezamelijk hun werk te presenteren 



en ook. dat werk samen verder te ontwikkelen. Dat werd de 

Bende van de Blauwe Hand." 

In een van de eerste publicaties van de Bende van de Blauwe 

Hand."Bla, Bla", ter gelegenheid van een tentoonstelling in 

I965 staan de namen van de leden vermeld: Meindert de Vries, 

Paul Panhuysen, Josum Walstra, Harmen Abma, Louise Wilhelmina 

Roosenstein- Radelaar, Jan Stroosma en Jan Lanting. 

De activiteiten van de bende bleven niet beperkt tot het 

maken van en tentoonstellen van schilderijen, maar daaromheen 

gebeurde al gauw veel meer. Er ontstonden, vaak naar aanleiding 

van de opening van een tentoonstelling, een soort happenings 

waarin muziek werd gemaakt op door Fanhuysen gemaakte, 

een beetje constructivistisch uitziende instrumenten of 

een concert werd gegeven met een .aantal platenspelers waarbij 

Panhtiysen als dirigent aangaf welke platenspeler aangezet 

moest warden. Het was achteraf gezien allemaal nogal 

Fluxus- achtig. Later zou Panhuysen uit deze eerste happenings 

de "Situasies" ontwikkelen. 

"Wat ik mij achteraf realiseerde was dat het ging om een proces 

dat op een aantal andere plekken ook had plaatsgevonden, 

wa t ze daarna demo era tiseringsprocessen noemden. " ·· 

Panhuysen werd daarin ook als voortrekker gewaardeerd - bijvoor

beeld door PROVO, die hem in 1967 uitnodigden om samen met 

Constant Nieuwenhuis en Luud Schimmelpenninck als waarnemer 

het PROVO- concilie op Kasteel Borgharen bij te wonen. 

Een van de belangrijkste activiteiten van de Bende van de 

Blauwe Hand was het opstellen van een Kunstnota, in I965 

ter gelegenheid van een presentatie in de Haagse galerie 
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Al- Veka, en het aanbieden daarvan aan de minister van CRM, 

de Tw'eede Kamer, en alle betrokken kunstbestuurders. In de nota 

werd vooruitgelopen op een heleboel zaken die vooral eind 

zestiger jaren met de Aktie-BBK echt op grote Schaal 

aan de orde werden gesteld en die eigenlijk ook nu nog 

actueel zijn - zeker wat Panhuysen betreft. 

Achtereenvolgens kwamen aan de onde: 

- de subidieregeling op de aankopen van kunstwerken door 

particuliaren (Men was hier tegen: galeries, tentoonstellingen 

en catalogi moesten gesubsidieerd worden zoals dat nu bijvoor

beeld bij het Apollohuis gebeurt) 

- de contrapresta tieregeiing- - ~( ook hier was men tegen: waarom 

geen hijstandsuitkering zoals iedereen zonder inkomen, met 

misschien extra faciliteiten voor materiaal, kunstbezoek en 

studiereizen. Bovendien bevatte dit hoofdstuk de aanbeveling 

te onderzoeken hoe beeldend kunstenaars in overheidsdienst 

bij bi~voorbeeld de ruimtelijke ordening konden worden betrok-

ken wat vooruit liep op het Praktijkbureau Beeldende Kunst 

en de stedebouwkundige activiteiten van Panhuysen zelf) 

- het kunstonderwijs (vooruitlopend op de discussie rend de 

Rijksacademie in I968 - en recentelijk nog) 

- de oprichting van kunsthuizen (regionale ontmoetingsplekken 

waar de bevolking kennis zou kunnen nemen van cultuur in 

de ruimste zin van het woord) 

- de amateuristische kunstbeoefening ((Op naar de Homo Ludens) 

"Creatief zijnt is een fundamenteel menselijke behoefte", 

maar ook moesten dezelfde kwaliteitseisen worden gesteld als 

bij professionele kunst) 



- de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van 

Kunstenaars (De Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars moest -

wilde zij echt als een vakvereniging ku:rmen opereren zeals 

ze zou willen - haar ballotage-commissie laten vervallen. 

Anders was het immers alleen een vriendenclub. Bovendien 

moest eerder aan het belang van de kunst worden gedacht dan 

aan de materi~le belangens van de aangesloten leden.) 

Deze laatste pa.ragraaf leverde in eerste instantie problemen 

op: was het de bedoeling da t d·e hele Bende van de Blauwe Hand 

lid werd van de BBK, nu werd iedereen op grond hiervan geweigerd 

wat natuurlijk het beste bewijs was van de juistheid van de tekst. 

Toen - in r965 - was. men bij de BBK nog niet rijp voor deze 

idee~n. In r967 was de toestand binnen de BBK echter zodanig 

veranderd op de golven van de PROVO en de studentenbeweging 

dat Panhuysen gevraagd werd lid te worden. Op grond van 

dezelfde ideeen waarop hij in r965 geweigerd werd, werd hij 

nu meteen gekozen in het bestuur - en de BBK ging de jaren 

van Aktie voor de democratisering van het kunstbeleid in. 



SITUASIES . 

"Ik heb heel veel geschilderd tot ongeveer twee jaar na die 

geschiedenis in Leeuwarden", vertel:t Panhuysen. "In die periode 

ben ik een ander soort kunst gaan ontwikkelen. Er was een ding 

dat ik in die tijd erg sterk had en dat was een soort afkeer van 

het artifici~le van de kunst, het isolement van kunst. Dus 

ik ben toen gaan zoekerinaar dingen die eerder een participatie 

met groepen in de samenleving tot stand konden brengen die 

meer verwachtten van kunst dan alleen een bijdrage aan het 

museumbezit. Dat heeft ertoe geleid dat ik begin r967 een soort 

manifest heb gemaakt met een aantal anderen waarin wij de 

"Situasies" introduceerden. Dat werd de kunstsoort waar ik 

mij toen mee bezig ging houden. Die vorm vroeg dat ik het 

idee van de kunst veel belangrijker beg6n te vinden dan de 

gematerialiseerde vorm omdat die gematerialiseerde vorm 

speelbal is van alle mogelijke manipulaties: kunsthistorisch en 

commercieel. Het vroeg dus dat ik het belangrijk vond om dat 

element zwakker te maken, dus kunst veel meer eenmalig, als 

situatie, als mentaliteit, als idse voor een groep mensen 

die daarbij zijn te laten bestaan. 

Wat we ook zeiden was dat eigenlijk de kunst zichzelf om zeep 

geholpen had. Ik heb altijd een soort haat-liefde verhouding 

geha~ met kunst, en met wat kunst eigenlijk zou moeten zijn 

als maatschappelijke func~ie. Tegelijkertijd constateer ik 

dat er altijd mensen zijn die bezig zijn om de kunst uit 

naam van de kunst onderui t te halen, te classificeren, te .com

mercialiseren, de tanden eruit te trekken. Ik dacht toen: 

dat hele commerci~~e kunstwereldje daar moet je geen energie 

• 



meer in stoppen, die moet je stoppen in groepen in de samen

leving die vitaler zijn en die er recht op hebben op grond 

van hun houding. Die groepen waren teen aan het ontstaan: 

in die zin heb ik te maken gehad met de studentenrevolutie, 

met de kunstenaarsrevolutie •••••• 

Achteraf bezien moet je constateren dat ook dat een mooie 

droom was, en dat je uiteindelijk toch moet zeggen dat 

kunst alleen kan functioneren heel marginaal binnen juist 

die kunstwereld, die in ieder geval wel erkent dat er kunst 

is. Ook al zie je dat als een soort ghetto, als een gevangenis, 

tegelijkertijd. Een van de dingen die toen gebeurden, toen ik 

zei:"wat wij doen, dat is eigenlijk geen kunst, da's veel 

vitaler, veel belangrijker, kunst is eigenlijk niks", dat toen 

binnen dat kunstwereldje een aantal mensen dat oppakten 

en zeiden: "Aha, dat is dus geen kunst, dan hoeven we er ook 

geen notie van te nemen", mensen als Wim Beeren en zo." 

Hier ligt dan ook waarschijnlijk de oorzaak dat de Situasies 

niet waren opgenomen in de overzichtstentoonstelling "Actie ., 

werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren •60 in 

Nederland" die door het museum Booymans werd georganiseerd. 

Toch wel slordig ook, want het was pas in r970 dat Panhuysen 

samen met een aantal mede-bestuursleden van de BBK het pamflet 

ondertekende dat dat werd afgedrukt in de BBK-krant en dat 

begon met "kunst is shit", waarin inderdaad werd gesteld dat: 

"We moeten dat krankzinnige ding dat kunst heet likWideren, 

om het voor alle mensen, waar dan ook, mogelijk te maken 

krea tief te zijn." 
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De eerste echt groots opgezette "Situasie" die Panhuysen orga

. niseerde was de "Si tuasie van de Bende van de Blauwe Hand" 

die op I februari I9o? in het Haags Gemeentemuseum plaats vond. 

De leden van de Bende waren niet de enige deelnemers: 

anderen waren het Laboratoriuni voor Instant Art van de Luuks-

beweging, Usco, Jeffrey Shaw, Thebbe van Tijen, Willem Breuker, 

Ir. Iongh, Ray Staakman, Henk Peeters, Kees Graaf, Livinus 

en de Modeafdeling van de Academie voor Beeldende k:unst uit 

Arnhem. "Kunst als kopstoot" meldde het Vrije Vollt een dag 

later: "wie argeloos de bovenzaal van de nieuwe vleugel betrad, 

strompelde daar later verdoofd, verblind en enigszins 

versuft weer uit, met zeepbellen in het haar, een plastic 

handschoen aan de rechterhand, visioenen van Franse bordelen 

in het hoofd en een tipje fluoriserende verf op de neus." 

Er werd een gezin geexposeerd, er werden films geprojecteerd, 

de belleblaasmachines van het huwelijk van Pieter en Margriet 

werden opnieuw gebruikt, er waren mensen futuristisch gekleed 

en er werd een enquete gehouden. Alles vergezeld van veel lawaai. 

Ui t de meeste recensies klonk een soort verwarring op • ._;-""''

Sommige verslaggevers probeerden de gebeurtenissen te inter-
• 

preteren en er een soort logisch verhaal van te maken. 

Als dat niet lukte werd er maar een dosis ironie in de strijd 

gegooid: "Beat is het - tot teleurstelling van de jeugd 

niet. Wat dan wel? Kunst na tuurli jk •..• " ( Birm.enhof). 

Dat klopte. En het bij de situasie uitgegeven manifest 

"Kunst is voortaan non-objectkunst" stond kordaat vermeld 

tussen een aantal andere statements: "Vanaf 25 januari I967 

is kunst uitsluitend het bieden van informatie op effectieve 
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wijze .waarmee meteen verwezen werd naar die andere profeet 

van de zestiger jarens Marshall Mc Luhan. Hij werd ook letter

li jk geciteerd uit "Understanding Media"s "I am curious to 

know what woul happen if art were suddenly seen for what 

it is, namely, exact information of how to arrange one's 

psyche in order to anticipate the next blow from our extended 

faculties." Deze informatie was drie keer afgedrukt om de 

idee~n van McLLuhan te demonstrerens om te laten zien dat 

het "medium", , de drukpers, werkelijk de "message" bepaalde, 

de informatie vermenigvuldigde en kracht bij zette. 

De inhoud van de informatie was dan in dit geval de geformu

leerde nieuwsgierigheid van Mc Luhan - altijd ondergeschikt aan 

het medium waar die mee naar buiten gebracht werd. 

De Situasie moest het antwoord zijn op die nieuwsgierigheid. 

Dat kUnst alleen het bieden van informatie op effectieve 

wijze was werd vooral in deze Situasie in het Haags Gemeente

museum gevierd. De latere situasies hadden over het algemeen 

toch wel een bepaalde inhoud of thematiek, waarmee de 

werking ook krachtiger en provocerender werd. Dat gold zeker 

voor de "Grote Pop Show" ter gelegenheid van het congres van 

een aantal jonge P.v.d.A-ers, de groepen "Tien over Rood" 

en "Nieuw Links" in Maastricht. Bij die gelegenheid werd 

ook het boekje "De meeste mensen Willen meer" ten doop 

gehouden en de moraal van het hele gebeuren moest dan ook 

zijn dat mensen niet zozeer meer moesten willen, maar 

vooral een kwalitatieve verbetering van het bestaan. 

Verwachtingen over wat kunst en cultuur daarin konden spelen, 

een nieuw soort kunst en cultuur vanzelfsprekend, spee~den 
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daar een belangrijke rol in. Reden om Panhuysen uit te nodigen 

om een Situasie te organiseren. Panhuysen: 

"De Grote Pop Show was de tweede situasie ik organiseerde. 

Situasies waren ontmoetingen van mensen in een omgeving waar 

dan - al dan niet georganiseerd - gebeurtenissen plaatsvonden 

die buiten het normale patroon vielen. Gebeurtenissen die een 

vervreemdend effect hadden, een vervreemd gedrag opriepen 

zodat dingen die mensen anders nooit zouden zeggen, gezegd 

konden warden. 

De dingen die in zo'n situasie gebeurden waren vaak afhankelijk 

van de plaats. Zo zou de Grote Pop Show oorspronkelijk 

plaatsvinden in de Grote Dominicaner Kerk in Maastricht. 

Het feit dat dat een kerk was die sinds jaar en dag voor auto

tentoonstellingen en andere commerciele toestanden werd 

gebruikt en die leeg was gehaald was voor mij aanleiding 

om die kerk weer proberen weer ervaarbaar te maken als 

kerk. Dat doe je dan door heiligenbeelden binnen te halen, 

want die waren er allemaal uitgehaald, en dat doe je door 

een soort rituelen te laten plaatsvinden. die in zo'n kerk 

plaatsvinden. In mijn omgeving had je bijvoorbeeld Jae Frencken 

die allemaal heiligenbeelden verzaagde. Die he b 'ik dtis --gevraa:g-d 

om een aantal heiligenbeelden - niet verzaagd want dat vond ik 

niet zo leuk. Verder had ik een vriend die heel mooi viool 

speelde in het kader van wat hij een Zwarte Mis noemde, 

waarbij een katholieke encyclopedie voor het gezin als 

misboek dienst deed. Daar hadden ze dan zwarte kaarsjes bij en 

een zwarte jurk. Een andere vriend die had een zwart pak aan 

en die speelde als priester, en een vrouw speelde in een zwarte 



jurk voor akoliet. In de plaatselijke pers werd dat item - er 

gebeurde misschie~ wel veertig dingen - vooral eruit gehaald. 

Die zwarte mis betekende in het katholieke Limburg blijkbaar 

toch iets wat met heidense en beladen begrippen te maken had 

en wat de Kerk in zijn grondvesten aantastte, kortom de 

grootste blasfemie die er kon zijn. Dat leidde vooraf al tot 

een massale pathologische hysterische reactie. Maar dat was de 

kern niet: de kern was, en daar heb ik mij echt over verbaasd, 

dat toen wij dei avond organiseerden eigenlijk helemaal dat 

oude katholieke idee naar boven kwam dat dat heidense socialis

me met alle mogelijke middelen bestreden moest warden zol 

zoals vroeger\ wanneer er ergens een cafe was met een rooie 

kroegbaas, dat de parochianen sie daar naartoe gingen ge§x

communiceerd moesten wardens dat soort gevoelens kwamen naar 

boven." 

Het hield in dat de Gemeenteraad verbood dat de Grote Pop Show 

in de kerk mocht plaatsvinden. In de plaats daarvan werd als 

alternatieve locatie het Fort St. Pietep gevonden, een 

uitspanning vlakbij de stad. Op die plek was het programma 

op zich eigenlijk al absurd - maar de contekst was nog 

vreemder dan voorzien. Een paar jaar eerder had er op die 

plek namelijk een congres voor Jehova's getuigen plaatsgehad 

wat voor de weinig tolerante gemeenteraad aanleiding was 

gewgest om vrsor straf de dansvergunning van het etablissement 

in te trekken voor een jaar. Toen men dus ter plekke de heili

genbeelden installe.erde schrokken de beheerder ~ en vooral 

zijn vr:ouw - zich dood. Toen na korte tijd de zaak uit 

de hand dreigde te lopen stopte Panhuysen de situasie. 
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En hoewel de hele affaire naderhand uitgebreid in het nieuws 

kWam als de Zwarte Mis stelt Paul dat die nooit heeft plaats-

gevonden. 

Martin van Amerongen ging er uitgebreid op in op een volle 

pagina in Vrij Nederland maar kWalijker waren de "verslagen" 

in de Post en Panorama waarin gesuggereerd ,werd dat Panhuysen 

iets te maken had met grafschenning die in ongeveer dezelfde 

tijd in Limburg plaatsvond. Deze public·iteit kostte hem uitein

delijk zijn baan als educatief medewerker bij het Van Abbemuseum 

waar hij teon onder Leering werkte, hoewel de directe aanleiding 

daarvoor was "het niet in acht nemen van de ambtel ijke hi~rar- · 

chie." 

Al met al culmineerde rond de Grote Pop Show een enorme angst 

ten opzicht e van PROVO en de oude strijd tussen socialisten en 

confess i onelen laaide weer op. 

Of deze situasie nu geslaagd was? 

"Je kunt daar twee dingen over zeggen. Uit het oogpunt van 

bewustwording is zoiets geslaagd, ja. Je merkt dat ook 

in andere situasie: dat mensen zich bewust worden van hun eigen 

werkelijkheid, hun situasie. Wat het tegelijkertijd heeft 

is dat dat polariserend werkt. En dat is ook vaak door mensen 

als serieuze kritiek op die periode geuit. Mensen die tegen 

polarisatie zijn - maar volgens mij zijn die mensen tegen 

bewustwording - die zijn ook hier tegen. Ik ben niet bezig 

de eenheid van de wereld te bevestigen, en ik denk dat 

het helemaal fout is dat te doen. 

Effectief was het allemaal wel. Wat ik ervan heb gemerkt . 

is dat het verhelderend werkt en in die zin beoordeel ik dat 

positief. Ik denk dat het belangrijk is dat een samenleving 



Projectie op ballon, Situasie van de " Free Community" in 

?aradiso, Amsterdam 1908 
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de mogelijkheid inbouwt dat mensen het extreem met elkaar 

oneens kunnen zijn, zonder dat ze echt met elkaar op de 

vuist gaan, maar waarin dat wordt uitgepraat en het leidt 

tot een uitkristallisering van idee8n." 

Een stuasie die ook sterk provocerend en polariserend werkte, 

maar waarbij het proces veel meer in de hand werd gehouden, 

was "Het Gebeuren" in Veendam, drie jaar later in 1970. 

Op verschillende plaatsen in de stad werden kunstwerken gereali

seerd door Harmen Abma, Frans Jansen en Han Kuipers. 

Panhuysen had er onder andere een "Heksenkring" van krukjes 

in een park die steeds werden verstoord en een bouwspel met 

kartonnen dozen voor kinderen. Het meest geslaagde project 

was waarschijnlijk de wegafzetting door Panhuysen met grote 

gietijzeren keteldekselsvande Burgemeester de Hoopstraat 

en de discussie die dit opriep. In een gesprek met de wethouder 

die het kunstwerk wilde opruimen zei Panhuysens "Als er een 

waterleiding knapt dan kan er ook een straat afgezet worden. 

Het wonderlijke is bovendien dat als je ergens een schutting 

bouwt, of ergens een groot bouwwerk begint, er altijd 

mensen zijn die er bij staan te kijken. 

De mensen die daar bouwen weten drommels goed waar ze 

aan bezig zijn, maar daarom mogen de anderen zich wel 

afvragen vans "Wat stel t het voor en wat is de functie?" 

Wethouder Battings "Ziet u deze confrontatie niet als een uit

daging, provoceert u niet?" Panhuysens "Ik zie het alleen 

tot een uitdaging tot een gesprek. WRt het provoceren 

betrefts alles is provocerend, ook het openbaar vervoer • 

• 



Het particulier vervoer provoceert mee. Er zijn altijd mensen 

die er zich aan storen. Ook als een groot gebouw wordt neerge-

zet of een historisch pand wordt afgebroken." 

Het is duidelijk dat men indertijd bijzonder bang was voor 

provocatie. Zo werd het kartonnen-dozen project eerst 

verboden omdat men afgeschrikt was door de overigens foutie7e 

mededeling dat daarvoor de Burgemeester de Hoopstraat als 

spelleterrein "gekraakt" zou worden. Panhuysens "Bij "Het Gebeu

Gebeuren" heb ik mezelf heel prima gevoeld en in Parijs op 

de Biennale de la Jeunesse in I97I, dat was ook fantastisch. 

Het was ver weg van hier, maar we waren eigenlijk met onze 

nederzetting in die Bi~nnale, voor mensen die daar vaak kWamen, 

het hart van de Bi~nnale. Daar kon je gewoon praten, daar kon 

je koffiedrinken, daar kon je met je problemen komens studenten 

en jonge communisten en mensen die op het conservatorium studeer

den die voelden zich zeer beperkt want Frankrijk had toen een 

stevige censuur in I97I. Na 1968 is dat eigenlijk afgesloten 

geweest. Die jonge mensen vonden dat fantastisch dat je 

gewoon aan een tafel kon praten over wat er in de wereld gebeurde 

en hoe je daarmee om moest gaan. We zouden op de plek waar wij 

zaten alles regristreren wat er op die Bi~nnale aan de hand was. 

Dus wij stonden erbij wanneer de minister van cultuur sprak 

ter gelegenheid van de opening en we namen dat ops we namen het 

op wanneer er ergens een groep mensen optrad - we hadden een 

fotograaf en een filmer - we namen zelfs op wanneer er 

dieven waren die s'nachts binnenslopen eneeen projector stalen. 

We deden dat vanuit het beeld van spionage. We hadden daar 

een zwarte tent staan, we hadden zwarte tafels en stoelen, 



we hadden zelf een soort militair uiterlijk met zwarte 

klern en zwarte T-shirts met Buro Informart erop. Mijn idee 

vooraf was van "Big Brother is watching you." 

Hier draaide het concept van het informatie bieden op de 

meest effectieve wijze zich dus helemaal om. 

Zeker hadden de "Situasies" precedenten: de happenings zoals 

die in Amerika al eind vijftiger, begin zestiger jaren plaats

vonden met Kaprow en Oldenburgh bijvoorbeelda de Wiener 

Aktionisten Brus, MUhl, Schwartzkogler en Nitsch; Fluxus: in 

Nederland de anti-rook happenings van Robert Jasper Grootveld; 

Open het Graf bijvoorbeeld: Voor Panhuysen nog dichter bij 

huis de "Hommage ! Clovis Trouille" van Jeffrey Shaw, Theo 

Botschuiver, Nico Nijland en Tjebbe van Tijen en de woeste 

optredens van het New Electric Chamber Orchestra waar Remko 

Scha bij betrokken was. Met Scha werkte Panhuysen nog jarenlang 

samen terwijl anderen later nog in diverse "Situasies" optra

den. Dat nee.mt niet weg dat het concept van de "Situasies" 

een grote mate van oorspronkelijkheid had en die zat er 

vooral in dat allerlei mensen er aan konden deelnemen en niet 

alleen deskundige, "echte" kunstenaars. 

Mensen werden wel uitgekozen door Panhuysen maar het "recht 

op kreativiteit voor iedereen" werd ge~erbiedigd. Hierdoor, 

maar ook door de zo let.terlijke verwerking van de ideeen 

van Marshall McLuhan en Constant Nieuwenhuis en de anarchis

tisch provoaerende opzet. horen de "Situasies" bij de meest 

karakterestieke kunstuitingen van de zestiger jaren. 

Dat het ernst was met de bedoeling de kloof tussen kunst 



en leven weer te dichten en dat op een gegeven moment meer 

ging om het ontwikkelen van een levensstijl dan om het produ

ceren van kunst, blijkt ook wel uit het oprichten door Panhuysen 

van de "Free Community of the Global City of Peace and Pleasure". 

Panhuysena "The Free Community ontstond ui:t een samengaan 

van de Bende van de Blauwe Hand met een aantal groeperingen 

in Eindhoven die bij mij in huis kwamen in de tijd dat ik 

in het Van Abbemuseum werktea Pieter Stapel, die toen een 

toneelgroep ~ad, Sander Wissingh, J•66, Toon PrUst en Piet 

Verdonk die met Remko Scha te maken hadden, de popgroep 

Dirty Underwear en daaromheen weer een heleboel mensen. De Free 

Community was een groep ongeregeld die overal optraden zoals 

de Bende van de Blauwe Hand. Op den duur ging het meer om 

optreden maar in het begin was het gewoon het bij elkaar 

kom~n van een groep mensen die allemaal hun eigen dingen 

deden en die naderhand in "Totale Situasies" met elkaar 

gingen optreden. Daar kwam ook een soort maatschappelijke vraag 

naar. Het belangrijkste optreden was in Paradiso in Amsterdam. 

Mijn functie daarin was zowel een organisatorische als 

een theoretische. Theoretisch had dit, de naam "Free Commu

nity of the City of Peace and Pleasure" geeft dat al aan, 

veel te maken met de ideeen van McLuhan en dat "The Medium 

the Message" was. Verder had het te maken met de idee~n 

van Constant Nieuwenhuis over de "nieuwe nomaden" en 

met de idee die toen leefde van leefgemeenschappen. 

Maar als nogal anarchistisch van opzet en op een gegeven 

ogenblik kreeg je dat de een werkte en de ander daarvan 

profiteerde. Op een gegeven moment zat mijn huis ook echt 



vol met dat soort mensen. Toen kreeg ik het idee vans "iede

reen leeft van me", en toen heb ik op een gegeven moment 

iedereen het huis uitgegooid. Het probleem met de Free 

Community was dat het als artistiek concept op den duur 

volstrekt onhanteerbaar werd. Daar waren zoveel mensen bij be

trokken en dat was z6 anarchistisch dat je ook ni.et meer 

kon zeggen van ''jij w~l en jij niet" dus mensen als een 

artistieke categorie kon behandelen. Dat leidde op den duur 

tot situasies die iedere keer hetzelfde verloop hadden. 

Je bracht een hoeveelheid mensen, dingen en objecten bij 

elkaar, die mensen deden allemaal dingen, dat leidde tot een 

participatie bij het publiek (want dat deed het wei degelijk) 

en de situasie eindigde ermee dat alles wat werd ingebracht 

kapot gemaakt werd, en dan was het afgelopen ••••• 

Dat is als je het de eerste keer meemaakt verbazingwekkend. 

Om te zien dat mensen waar je het nooit van zou verwachten 

iets gaan doen. Dat ze zeer vreemde soorten van gedrag gaan 

demonstrerens even vreemd als de mensen die er ~cht aan 

deelnamen. Het leidde daarmee ook tot een soort verheviging 

van emoties en het had iets heel vitaals. Het proces was 

alleen iedere keer hetzelfde, en toen heb ik het gestopt. 

Het begon er eigenlijk mee dat ik zei1 "die en die en die 

vind ik niet zo goed en die mogen niet meer meedoen." 

Daar werden dan een aantal mensen kWaad om, ik werd ook 

autoritair want ik had de feitelijke materiele verantwoor

delijkheden. Die kun tle ook in zo'n structuur niet meer 

dragen." 



Al met al lijk~ het een proces zoals in de film "Themroc" 

te zijn geweest, alleen met dien verstande dat Panhuysen er 

een einde aan maakte. En ook met het verschil dat politieagen

ten niet werden opgegeten, maar altijd nog als randvoorwaarde 

geaccepteerd werden. 

Na het opheffen van de Free Community werden de "Situasies" 

ook nadrukkelijker georganiseerd en gecontroleerd zoals in de 

serie van 5 thematische avonden in de Stadsschouwburg in Eind

hoven onder de gemeenschappelijke ti tels "Het Grote Circus van 

de H.Geest" in I969. 

Het is vreemd om vanuit I9R4, nu vrijwel geen enkele 

actie nog provocerend werkt - of het moet een moordaanslag zijn

terug te kijken op deze periode die zo kort achter ons ligt. 

Door die provocaties werden de grenzen van de macht toen duide

lijk en daarmee verschoven ze soms een beetje. 

Achteraf lijkt de kWaliteit of de mate van succes van de si

tuasies - en waarschijnlijk ook van andere happenings -

bepaald door de mate waarop de pers daarop insprongs 

daarmee werden de grenzen van de macht en de veroveringen 

daarop immers vastgelegd.Foto's zijn wat dat betreft een 

veel te beperkt medium, omdat de betrokkenen zich over het 

algemeen niet lieten verleiden tot een handgemeen - of het 

moest via de politie zijn. Sprong de pers er niet op in 

dat is het vaal jammer dat de projecten niet zijn ge~valueerd. 

Daarmee bleven het provocaties - die wellicht op de direct 

betrokkenen een tijdelijk bevrijdende werking hadden en 

tijdelijke deuken in het establishment veroorzaakten maar 



- Onderdeel van de Situasie "Het onmogelijke leven van Bertold 

Brecht" in he t kader van de serie "Het Grote Circus van het H. 

Geest", Stads schouwburg Einhoven 1909 



sindsdien zijn die deuken allemaal weer bijgewerkt en bovendien 

toegedekt met een extra laag pantsering. -

In r969 hakte Jorg Immendorf bij een van de vier situasies 

in de serie "Het Grote Circus van de H.Geest" een gat in het po-

dium van de Stadsschouwburg in Eindhoven. Iedereen kreeg 

een s t ukje parket om te symbloiseren dat het podium van 

allemaal was. Sindsien is het gat allang weer gedicht, de 

stukjes parket in de vuilnisbak gegooid en Jorg Immendorf 

laat zich weer vieren door de gegoede bourgeoisie als 

schilder. Dat lijkt kenmerkend. 



ZORG VOOR DE OMGEVING 

De laatste "situasies" die Panhuysen organiseerde waren een 

aantal feesten bij hem in de buurt, en dan met name in de 

straat waar hij toen woonde in Eindhoven, de Wilgenroosstraat. 

Ze vonden plaats tussen I97I en r975. Deze "situasies" vormen 

meteen de aanleidng en de overgang naar hetgeen waar Panhuysen 

zich sindsdien uitgebreid mee bezig ging. houden,namelijk het 

werken als adviserend en soms ook uitvoerend kunstenaar bij 

het tot stand komen van grote stedebouwkundige projecten. 

Het eerste straatfeest in de Wilgenroosstraat was er vooral 

op gericht speelruimte te cre~eren voor de kinderen, door de 

auto's, die normaal gesproken de straat beheersten en onveilig 

maakten, voor een dag eruit te verwijderen. Naar aanleiding 

daarvan ontstond er een discussie in de straat om hem voor het 

verkeer helemaal af te sluiten. ~a een tweede straatfeest 

in r972 wilde men de straat helemaal opnieuw inrichten, 

waarbij men de auto's zo veel mogelijk wilde weren. 

Panhuysen maakte teen een voorstel waarin de geparkeerde 

auto's uit de straat werden gezet, ontmoetings- en sppelple~

ken in de straat vorm kregen, terwijl tech ook aan de indivi

duele belangen van de bewoners als bereikbaarheid van de wonin

gen werd gedacht, Tegenwoordig zouden we spreken van een woon

erf. Uiteindelijk werd het ontwerp niet gerealiseerd. 

Zeals Willem Overmars schree·f in Wonen- TA/BK 22-73 gaf 

de "kans op krassen" de doorslags een paar bewoners wilden 

tech liever de auto voor de deur geparkeerd hebben en de ge

meente sprong gretig op deze behoudzucht in. Dat spaarde immers 



een hoop rompslomp? 

Het derde straatfeest moest de bewoners van de straat, die 

nu in twee kampen verdeeld waren, weer tot elkaar brengen. 

De makette voor het ontwerp presenteerde Panhuysen samen met 

een paar makettes met voorstellen voor andere locaties in 

Eindhoven tussen zijn andere werk op zijn overzichtstentoon

stelling in 1978 in het Van Abbemuseum waarmee hij nogmaals 

zijn maatschappelijk engagement als kunstenaar benadrukte: 

geen verschil tussen "autonome" en "gebonden" kunst. 

Panh~ysen over zijn ontwerp voor de Wilgenroosstraat: 

"Dat was het proces waar ik mijn ervaring met problemen 

van bewoners -Uberhaupt van mensen die ergens wonen - heb 

opgedaan. Zoiets doe je een keer in je leven maar ik vind 

het een noodzakelijke ervarings als je als architect niet 

weet voor wie je bouwt en wat de problemen van mensen met 

wonen zijn, wat voor betekenis ze aan hun huis hechten; 

als je dat allemaal niet echt weet dan ben je zeer slecht 

voorbereid op het bouwen van woningen." 

Waren het ontwerp voor de Wilgenroosstraat en de andere 

makettes - waar geen opdracht voor was gegeven - nog vinger

oefeningen, in 1974 werd Panhuysen voor het eerst als adviserend 

kunstenaar bij een groot stedebouwkundig ontwerp betrokken, 

name1ijk dat van de uitbreiding Buytenwegh de Leyens in 

Zoetermeer, waarmee al in 1965 in de Kunstnota van de Bende 

van de Blauwe Hand geuitte wens in vervulling ging. 

Op overpeidsniveau was dat al gebeurd in 1972, in de discus

sienota kunstbeleid van de toenmalige minister van CRM, 

Engels, volgens welke voortaan prioriteit gegeven zou moeten 



worden aan kunst die maatschappelijk functioneerde, hetgeen 

later onder meer resulteerde in het Praktijkbureau Beeldende 

Kunst. 

Als ik zeg dat daarmee een wens in vervulling ging dan wil 

dat niet zeggen dat het werk van Panhuysen allemaal zo meeviel 

en zijn persoonlijke inbreng is niet direct terug te vinden. 

Toen hij bij het project betrokken werd was het proces al een 

eind op gang. Naar Panhuysens zeggen waren de verschillende 

stedebouwkundigeibureau•s bezig de koek op te delen en 

probeerden allemaal een zo groot mogelijk stuk voor zichzelf 

weg te kapen. Eigenlijk had men liever dat Panhuysen zijn mond 

hielda voorstellen werden altijd afgedaan met de mededeling 

dat het bestemmingsplan dat niet toeliet, en bovendiena hij 

was toch alleen maar adviseur? 

Belangrijker was dat men in wervingsbrochures kon aanvoeren 

dat bij het plan kunstenaars betrokken waren geweest. 

Het enige succes dat Panhuysen boekte had niets met kunst 

te me.ken maar hield in dat tegengehouden werd dat de wonin

gen in het totaal slechts v~erenhalve meter breed zouden 

worden. Dat was wellicht winstgevender, maar toch minder 

prettig om in te wonen en bovendiena tegen het bestemmings

plan! 

Sinds Zoetermeer was Panhuysen nog betrokken bij een aantal 

andere stedebouwkundige ontwerpen, onder andere in Nieuwe

schans, de wijk Geestenberg in Eindhoven,het project Maaspoort 

in Den Bosch en bij de uitbreiding Lunetten in Utrecht. 

De manier waarop was wel in ieder afzonderlijk geval verschil-



lend. Zoals uit het geval Zoetermeer al bleek, ging het Panhuy

sen niet om het bedrijven van cosmetica, het aanbrengen van 

kunstwerken als schoonheidspukkels in een overigens grauw ge

zicht~ In eerste instantie moest zijn inbreng zoveel mogelijk 

opgaan in die van het team. Dat deed hij wel bij uitzondering 

in een advies voor kunsttoepassingen in de wijk Geestenberg 

in Eindhoven, waar hij onder andere voorstelde om in deze on

overzichteli jke betonbrij de toegangswegen met verschillend 

gekleurde staalplastieken te coderen. 

Aan het begin van het advies schreef hij daarbij ook dat het 

toch beter was geweest bij de ontwerpfase een kunstenaar 

te betrekken. Ondanks het feit dat de plastieken er interes

sant uitzien had het corrigerende werk dat ze moesten ver

richten wellicht beter door een industrieel of grafisch ont

werper kunnen gebeuren, dan had het geheel niet de wat beladen 

betekenis van "kunst" gekregen. Overigens is het project nooit 

uitgevoerd. 

Over zijn bijdrage aan de uitbreiding Maaspoort in Den Bosch 

is Fanhuysen meer te spreken. Daar was hij wel al in 

een vroeg stadium bet.rokken en bovendien had hij nu wat ervarin 

ervaring op kunnen doen. Het beeldplan voor Maaspoort was ge

maakt door het bureau Kuyper Compagnons in de vorm van een 

bestemmingsplan en de daaruit volgende randvoorwaarden en 

richtlijnene. Verschillende deelgebieden zouden worden 

uitgewerkt door een aantal verschillende ontwerpers opf 

opdat het geheel uiteindelijk toch vooral een •1evendige 

aanblik" zou bieden. Om tech het oorspronkelijk gewenste 

t 



totaalbeeld te krijgen was het dus noodzakelijk de verschil

lende inbrengen van deze ontwerpers continu daaraan te toetsen 

en op elkaar af te stemmen. Het was vooral op dit terrein dat 

Panhuysen zijn bijdrage van het plan leverde en in het doen 

van verschillende voorstellen over de beeldvorming van het 

plan en speciaal de kunsttoepassingen daarin. 

Daarbij moet vermeld worden dat het oorspronkelijke 

beeldplan toch vooral een soort vlekkenplan was en niet iets 

waarin al op enigerlei wijze architectonische voorstellen 

werden gedaan, tenzij vage aanduidingen van hoogten. 

De rol die Panhuysen speelde lijkt eigenlijk het midden 

tussen de rol van een architectuurcriticus en een kunstenaar 

te houden. De rol van de kunstenaar in het doen van voorstellen 

over zaken als bestrating, verlichting en het markeren van 

fieispaden en de rol van architectuurcriticus vooral wat 

betreft het beeldplan op het niveau van stedelijke ruimten. 

Opmerkelijk is daarin dat hij in de vaak nogal amorfe 

voorste~len van het bureau Kuyper Compagnons, die typerend voor 

dit soort projecten in de jaren zeventig lijken, vooral 

grote lijnen probeert aan te brengen door bijvoorbeeld 

groen te concentreren tot plekken die daardoor echt gebruikt 

kunnen worden voor activiteiten in plaats van alleen als kijk

groen te dienen. Vaak is het "groen"zelfs geen "groen" meer, 

maar bijvoorbeeld speciale bestrating ten behoeve van sport. 

Deze voorstellen liggen in het verlangde van van de makettes 

die hij in het Van Abbemuseum toonde. 

Het duidelijkst komt die rol van architectuurcriticus echter 

naar voren in voorstellen voor de vormgeving van een belangrijk 



centraal groengebied waar Panhuysen bij de aansluiting van 

Maaspoort aan de maas een heuse cressent voorstelde, als reac

tie op de voorgestelde amorfe brij. 

De geom~trische vorm daarvan werd overigens in het definitieve 

ontwerp niet meegenoman, maar verzacht en vervaagd: informeler 

gemaakt. 

Ook in het oorspronkelijke bestemmingsplan was een soortgelijke 

plek aan de Maas opgenomen, zij het op een andere plaats, 

maar die was in het daadwerkelijke ontwerpproces onder tafel 

gewerkt. 

Panhuysens kritiek loopt in dit geval dus in zekere zin weer 

parallel met de algemene kritiek op dit soort uitbreidingen 

van de laatste jaren, te denken valt aan Carel Weebers uitval

len naar ele nieuwe truttigheid en aan Kriers "Stadtraum", 

hoewel hij niet zozeer voortkomt uit -een standpuntbepaling 

in een algemeen discours of uit een grootse visie. Eerder 

komt hij voort uit een soort primair rechtvaardigingsgevoel 

en vormgevoel: waar moeten kinderen spelen, waar kunnen 

mensen elkaar ontmoeten, gecombineerd aan de behoefte de wijk 

een betekenis te geven. Betekenis geven aan een plek door 

nadruk te leggen op de ligging aan de Maas, maar ook door 

middel van op cruciale punten opgestelde autoneme kunstwerken 

waarvoor in het plan door het verwerken van de geleverde 

kritiek een plaats ontstaat. Die autonome kunstwerken kunnen 

het plan bekronen, niet redden, hoewel ze ook een belangrijke 

rol spelen in het geven van betekenis aan een plek. In dit 

verband is het goed de bewondering van Panhuysen voor de tekst 



"Het idee van de stad" van Joseph RykWert te vermelden. 

Panhuysena "Toen ik . begon te werken(tn sd:;edebouwkundige 

ontwerpprocessen B.L.) hadden de mensen de indruk - ja, 

het was maar schijn, een kWestie van foute planning - ze 

hadden de indruk dat ze nogal wat middelen hadden. 

In die periode werd er gezocht naar humanisering en speel

sigheid in de stedebouwkundige structuur waardoor die eruit 

ging zien als een soort hersenlobben, waarbij ontzettend veel 

restruimte bleef, als een reactie op de monotone architectuur 

van de 00-er jaren die natuurlijk ook problematisch is. 

Men zei: "Dat is z6 saai, nou gaan we dat speelser doen." 

'Joen begonnen die mensen de technieken van het informele 

schilderen toepassen op stedebouw, terwijl de catagorie~n 

even gestandaardiseerd bleven als tevoren. Toen was iedereen 

na een paar jaar verbaasd, - dat is een verbazing die nu een 

paar jaar oud is,- dat dat soort wijken, die zo leuk 

speelsig zijn nog veel minder houvast bieden aan mensen die 

van buiten daarin komen, of mensen die daar won~n dan die 

saaie structuren die ze daarvoor maakten. Je komt dat 

in de stedebouw en architectuur voortdurend tegen en ik vind 

dat een ongelofelijk formeel naief proces." 

In deze stedebouwkundige ontwerpen speelde Panhuysens eigen 

ideeen maar een kleine rola ze gingen op in het totaalresultaat 

en da t vind t . hi j o.ok goed. Als hi j invloed had dan kWam da t 

vooral doordat hij tot het uiterste van vergaderingen gebruik 

wist te maken om zijn elementaire kritiek te uiten. Dat die 

kwestie niet uit een grootse visie voortkwam was daarbij niet 

zo•n bezwaara de inbreng van eisen voortkomend uit een eenvou-



dig rechtvaardigheidsgevoelwas daar waarschijnlijk al heel wat. 

Een grootse visie ontwikkelen is daarbij ook. niet hetgeen 

waar Panhuysen op uit isa was een groot deel van de democrati

seringsbeweging en ook van Panhuysens eigen "Situasies" niet 

juist gericht tegen dit soort specialisatie en deskundigheid? 

Oefening in vergadertechniek had hij kunnen opdoen in de 

democratiseingsbeweging en dan met name in de roerige 

bijeenkomsten van de Aktie-BBK. 

Beter zijn Panhuysens ideeen echter afleesbaar aan het project 

van "De Kraal"a een blok woningen dat in een nieuwbouwwijk 

in Geldrop gerealiseerd is. De eerste idee~n voor "De Kraal" 

ontstonden rond I970 toen men binnen een stedebouwkundig vlek

kenplan kavels kon krijgen mits men geen architect of aanne

mer was. Panhuysen schreef in met drie andere kunstenaars, 

Frans Jacoks, Nel Verhoeven en Gerrit van Bakel. Panhuysen: 

"'Joen zijn we plannen gaan maken met het idee daar later 

mensen voor te zoeken die geinteresseerd waren. We wilden 

in plaats treden van de architect en zelf de bouwstructuur 

bepalen. 

Er was wel een architect, Van Nimwegen, die was gefascineerd 

over wat fuij bij de gemeente hoorde over hoe dat ging. 

Die kwam erbij zitten, begon wat hand- en spandiensten te 

verlenen. We kwamen ook wel degelijk in de problemen, want 

het ging aanvankelijk om een veel groter project van ca. 60 

wonningen. De plannen die we maakten kWamen eigenlijk 

hier op neera er was een grondoppervlak voor elke woning 

van IO maal IO meter, verdeeld in een raster dat net als de 



gevel kon worden ingevuid naar behoefte. 

In het midden stonden 4 palen op Z meter afstand van elkaar, 

daar kon je bijvoorbeeld de trap aan of op bouwen, of je kon 

er de natte eenheden van de woning inbouwen, en bovenin 

zat een lichtkoepel. 

Het was een soort van casco-idee dat de hoogte op ieder 

gewenst punt kon worden afgekapt waarbij ook de hoogten van de 

verdiepingen ten opzichte van elkaar konden verschuiven en je 

verPchillende plafon~hoogtes kon krijgen. 

Door de basi smaat van I meter was er enorm veel flexibiliteit 

Behalve dat was er een zone voor en achter waar geheel of 

gedeeltelijk dingen konden worden uitgebouwd. 

Mijn bedoeling was dat dat allemaal horizontaal en verticaal 

zou worden afgesloten, maar op een gegeven moment konden daar 

ook hellingen in komen. Het was onze bedoeling om aan de hand 

van de programma's van de een en de ander te kijken naar 

het gevelbeeld wat zou ontstaan wat betreft de aansluiting 

van de ane woning op de andere, met het argument naar de be

woners toe dat dat de kosten omlaag zou kunnen brengen. Verder 

had ik een kleurenplan gemaakt voor het schilderen van de wonin

gen. Natuurlijk mocht iedereen zijn eigen tuin ontwerpen, 

dat is prive, maar over de gemeenschappelijke tuin in het mid

den van het blok, zei ik: "Die maak lk." Die moest j_k 

ontwerpen omdat ik ook weer die privacy in het eigen gebied 

moest waarborgen. Ga je daar gezamelijk over praten dan komt 

zo•n groep daar niet uit. In dat proces werd door ons dus 

al van tevoren bepaald welke belangen collectief waren, dar 

daar waren de ontwerpers verantwoordelijk voor, en welke 



privaat moesten en konden zijn. Nou, de omvang van je woning, 

als je die zelf bouwt, moet je als opdrachtgever zelf bepalen. 

Op basis van die gegevens konden mensen zelf hun makettes 

gaan bouwen en dat hebben er een aantal ook gedaan. Het pro

bleem dat zich voordeed was dat het een grenzeloos proces werd 

omdat wij niet het recht hadden omals iemand bij ons kWam, 

een contract met hem te maken waarin gewoon de kosten, die 

wij moesten maken voor zijn ontwerp, doorberekend konden worden. 

Dat mocht niet van de gemeente. Tenslotte is van die binnen

tuinen ook niets terecht gekomen omdat ik op een gegeven mo

ment dacht van: "Ik praat niet meer met die mensen." 

De inspraak ging dus uiteindelijk veel verder dan Panhuysen 

bedoeld had. Het project liep zelfs z6 uit de hand dat de archi

tect erdoor in ernstige financi~le moeilijkheden kWam. 

Nu het klaar is staat "De Kraal" - een naam die verwijst 

naar de primitieve afrikaanse nederzettingen waar de stamlden 

inderdaad zelf hun huis bouwen rond een gemeenschappelijk 

gebied - er vrij gewoon bij in het villapark. 

Zoals bij de meeste woningen in de buurt is het houtwerk 

in verschillende kleuren bruin gebeitst, de hele Kraa1 

op dezelfde manier. Het enige verschil met die villa's in de 

buurt is dat dieaallemaal los van elkaar staan met ieder hun 

eigen tuin en dat ze in de Kraal tot blokken gegroepeerd 

zijn rond het gemeenschappelijke binnenterrein. Uiteraard 

hebben de bewoners daarvoor wat van hun prive tuin af moeten 

staan. Toch heeft dat binnenterrein uitsluitend een kijkf'unc

tie, het is zelfs met hekken van de rest van de buurt afgeschei

den. om te voorkomen dat kinderen er ga!lin spelen. 



Het is prachtig beplant maar de bewoners verstoppen zich 

in hun tuinen. De individuele architectuur kent lang niet de 

vrijheden zoals die de project.en van Lucie Kroll kenmerken, 

pas als je naar binnen kijkt zie je dar er inderdaad grote 

verschillen in inrichting zijn. Eerder dan met de 

anarchistische idee~n van Kroll vertoont de Kraal overeenkom

sten in het denken met de liberale SAR. 

Panhuysen is voor adviezen over het oprichten van een bewoners

vereniging bij Prof. Habraken langs geweest en het project is 

ook op een tentoonstelling van de SAR te zien geweest. 

Belangrijk is de schaalverdeling die Panhuysen aanbrengt in de 

inbreng van een ontwerper/architect van openbaar naar collectief. 

Wat het collectieve betreft moet aan een persoon het vertrou

wen worden gegeven om dat te ontwerpen en daar kan ook 

"kunst" of "architectuur" ontstaan in openbare gebouwen of 

autonome kunstwerken maar ook in de totaalstructuur.van 

een stedebouwkundig plan. Naarmate de woning genaderd wordt 

moet de macht van de architect afnemen en krijgt de bewoner 

liefst alles voor het zeggen. 

De ervaringen die Panhuysen opdeed in de diverse stedebouw

kundige ontwerpsituasies waar hij bij betrokken was verwerkte 

hij in I98I in de tentoonstelling met het bijbehorende boek 

"De zorg voor de omgeving", die hij samen met Tjeerd Deelstra 

maakte. Tjeerd Deelstra was eerder al betrokken geweest bij de 

groep mensen die in het Van Abbemuseum de tentoonstelling 

"De Straat" maakte. 



• 

"De zorg voor de omgeving" was een reizende tentoonstelling 

gemaakt in opdracht van het ministerie van CRM. In die opdre.cht 

stond dat de tentoonstelling moest gaan over "kunst in de 

gebouwde omgeving". De makers vatten dat bijzonder ruim op, 

en de ondertitel van de tentoonstelling luidde uiteindelijk 

"over de betekenis van vormgeving". 

In feite werd de hele vo:rmgeving van de gebouwde omgeving, en 

dan met name de stedebouw, als kunst gezien en daarmee kreeg 

het geheel een pretentie die niet kon worden waargemaakt. 

"De zorg voor de omgeving" is voore.l een beeldverhaal. 

Panhuysens "In het beeldverhaal heb ik afgezien van de morele 

dingen, omdat ik denks dat moet iedereen kunnen zien, van "dat 

is mooi", en "dat is eerlijk" en "dat is knoeiboel". 

Je kunt dat zien als iemand zo'n deur heeft van eiken, met 

allemaal van dat koper •••• je kunt dan toch zien wat hij wil 

en wat hij bedoelt1 die dingen spreken toch? Nou, ik zet ze 

gewoon naast elkaar, zodat je een heleboel dingen kunt zien. 

En wat je daarmee doet .•• Ik denk dat het heel goed is als 

je je bezig gaat houden met bouwen, dat je doet wat Viollet 

Le Due deed met dat boek "Comment on devient dessinateur", 

over dat jongetje dat aanleg heeft voor mooi tekenen1 dat 

gaat op reis om te kijken, en hij neemt alles in zich op ••• 

z6 werkt dat, het beeldende process dat is de kWaliteit 

die je opdoet door alsmaar te zien." 

Eenzelfde verlangen naar jongensachtig.e oprechtheid zoals 

dieuit dit laatete citaat blijkt kenmerkt ook de diverse 

artikeie:rL .in "De zorg voor de omgeving". Dat culmineert 

in een "Manifest". Iedereen zal het met de daarin afgedrukte 



s tellingen eens kunnen zijn, of op zijn minst met een -

aantal ervan1 en van harte. Ik citeera "iedereen heeft het 

recht om vorm te geven aan zijn eigen omgeving - Stedebouw 

is een kunst - Wanneer de samenlecing zorg wil besteden aan 

de kWaliteit van de omgeving, zal het gehel 

aanzien van de omgeving fundamenteel moeten worden gewijzigd." 

Verder zijn er stellingen tegen de kWalijke praktijken van 

projectontwikkelaars, voor het terugdringen van autoverkeer 

en tegen "productieprocessen die natuurlijke kringlopen versto

ren." Natuurlijk, allemaal graag. Maar dana over het hoe en 

op welke manier we verder moeten laten Deelstra en F'anhuysen 

toch de goedwillende lezer in de kou staan. Er wordt geroe-

pen om een ander beleid, zonder dat geformuleerd wordt hoe dat 

eruit zou moe t en zien. De stellingen geven daarvan een onvol

doende beeld 1 - misschien spreken ze elkaar zelfs wel tegen. 

Ze hebben kracht, maar missen de noodzakelijke precisie, 

en samenhang, zoals Bekaert ook konkludeert in een bespreking 

ervan in Wonen TA/BK 3/82. Voor een belangrijk deel komt dat 

omdat het zulke elementaire stellingen zijn die aan de orde 

komen in het manifest, voor velen zullen het zelfs open 

deuren zijn die worden ingetrapt. f'anhuysen beschouwt he t 

manifest als een soort "grondwet" die later ingevuld zou 

moeten worden. Voor hem zijn het zeker geen open deuren die 

worden ingetrapt, omdat naar zijn idee in de realiteit met 

vrijwel geen van deze eisen rekening wordt gehouden. Dat zal 

ook vast zo zijn - maar door simpelweg om rechtvaardigheid 

te roepen, krijg je hem nog niet. 

"De zorg voor de omgeving" doet teveel een beroep op de goed-



heid van de mensen - en dan met name de mensen van de overheid", 

zoals Ruud Brouwers schreef in een kritiek in hetzelfde 

nummer van Wonen TA/BK, "Op een discussiedag in Apeldoorn 

zei Deelstra ernstig dat Panhuysen en hij hun werk gedaan 

hadden en dat het nu aan CRM zal liggen hoe het ons verder ver

gaat. De overheid wordt uitgenodigd ingrijpende maatregelen te 

nemen en tegelijkertijd gevraagd naar de achtergrond te ver

huizen." Het doen van een beroep op de goedheid en het 

rechtvaardigheidsgevoel van mensen als het gaat om te komen 

tot een betere woonomgeving is natuurlijk noodzakelijk en 

onontbeerlijk maar ook onvoldoende. Helaas bestaan er misver

standen wat goed en rechtvaardig is, voor zover er al geen on

wil bestaat om er toe over te gaan. 

Zo denk ik bijvoorbeeld dat de meeste aspirant architecten 

en stedebouwers, net zoals het jongetje van Viollet Le Due, 

bijna een overvloed aan visueel materiaal verwerken tijdens 

hun opieiding, zonder dat dat over het algemeen de resultaten 

oplevert die Panhuysen verwacht. 

Daarom is het noodzakelijk als het gaat om een nieuw beleid 

de denkbeelden daarover zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. 

Dat geeft geen garantie dat het een goed beleid wordt -

daar is inde~daad de goedwillendheid van iedereen voor nodig -

maar het maakt het bespreekbaar. Daar is een theorie nodig 

waar mensen ja of nee tegen kunnen zeggen en die vervolgens 

getoetst kan worden in de praktijk. Een grote hoeveelheid 

foto's en een aantal losse stellingen is ten ene male 

onvoldoende daarvoor - het gaat erom hoe al die beelden 

geinterpreteerd worden. Wat blijft staan is de kritiek, waarin 



een somber beeld word t geschetst van de samenleving. 

De rol van Panhuysen, door de manier waarop hij vergaderingen 

gebruikt om zijn denkbeelden kenbaar te maken, in een stede

bouwkundig of architectonisch ontwerpproces, lijkt vooral die 

van een architectuurcriticus. Het is de vraag of die rol 

ook inderdaa niet beter door een architectuurcriticus 

zou kunnen worden gespeeld. Zo iemand zou immers veel 

meer inzicht in het discours over stedebouwkundige en archi

tectonische opvattingen moeten hebben. Dat die rol van 

architectuurcriticus door de beeldend kunstenaar Panhuysen 

( en ook door heel andersoortige kunstenaars - ik noem er 

willekeurig een aantal: Cornelius Rogge, Alice Aycock, Vito 

Acconci, Mario Merz, Walter Pichler, de Poiriers en de 

Duitsers die zich onlangs in Rotterdam presenteerden met 

"Der Versiegelte Brunnen".) kon worden gespeeld komt 

mijns inziens vooral door een karakterestiek gebrek 

van de doorsnee architectuur van na de oorlogs namelijk 

een bedroevende beeldende kWaliteit. In een van de stel

lingen van "De zorg van de omgeving" wordt ook nadrukkelijk 

geformuleerd dat het werk van stedebouwkundigen is oms 

"het idee van de nederzetting te formuleren, dit idee vorm 

te geven in een beeldplan," •.• Een andere reden dat kunste

naars die rol willen spelen op de manier van Panhuysen is 

waarschijnlijk ook he t heroische voorbeeld van een aantal 

konstruktivistische kunstenaars van het begin van deze eeuw. 

Ik denk dat de kWaliteit van stedebouw en architectuur echt er 

door kunstenaars niet noemenswaard verbeterd zal kunnen 



wordens architectuur en stedebouw zijn zelfstandige disciplines 

waar mensen over het algemeen pas na jaren voldoende greep 

op krijgen. Door onvoorbereid in dit soort processen te 

stappen lopen van oorsprong kritische kunstenaars alleen 

maar het risico gecompromitteerd te raken met iets dat 

ze helemaal niet willen. De kritische lading van hun werk 

komt beter tot zijn recht door een zekere distantie. 

Een nieuwe kloof misschien tussen kunst en leven, maar is niet 

iedereen veel benieuwder naar wat er aan de overkant dan 

naar wat vlakbij is? 

Paul Fanhuysen kwam in r982 ook tot andere conclusies in 

een persoonlijk commentaar over het omgevingsproject in 

de nieuwe wijk Lunetten bij Utrecht, waar hij van 1976 

tot I982 als begeleider vanuit het ministerie van CRM bij be

trokken was geweest. Het project evaluerend komt hij tot 

de conclusie dat ondanks de deelname van goede kunstenaars 

en een groet inzet er toch geen goede kunst is geproduceerd 

omdat het sche ppiilgsproces werd verstoord in allerlei 

ambtelijke inspraakprocedures waarbij de kunstwerken opeens 

aan allerlei eisen moesten voldeam. "Grote kunst is louter 

en alleen idee" stelt hij, "de veronders t elling dat de aard 

van het maatschappelijk functioneren van de kunst richtinggevend 

hoort te zijn voor het kunstbeleid en de omvang en hoedanigheid 

van de overheidszorg moet kunnen rechtvaardigen, is volslagen 

onjuist en int roduceert een nieuw criterium in het kunstbe-

leid dat volmaakt onbruikbaar is en slechts tot volstrekte 

willekeur kan leiden." Het nut van kunst, de maatschappelijke 



relevantie, en dan alleen nog van een vrije kunstproductie, 

ziet nij uitsluitend in een bijdrage aan de ontwikkeling 

van een veelheid en verscheidenheid van denkbeelden. Daar

rnee is hij teruggekornen op een heleboel ideeen en eigenlijk 

weer terug bij de ideeen die hij oorspronkelijk had toen 

hij naar de Jan van Eyckacadernie ging. En inderdaads op 

de volgende bladzijde van zijn verslag vinden we het versje 

van Van Ostayen weers 

"De sjimpansee doet niet mee 

Waarom doet de sjimpansee niet mee 

De sjimpansee 

is 

ziek van de zee 

Er gaa~ zoveel water in de zee 

Meent de sjirnpansee 



SCHILDERIJEN SINBS 1977 . 

Vanaf 1977 houdt Panh~ysen zich ook weer bezig met het maken 

van echt autonome kunstwerkenr schilderijen, prenten en 

installaties1 kunst is niet meer uitsluitend non-objectkunst 

dus. Wel is het zo dat, nog meer dan in zijn vroege 

schilderijen het geval was, het gaat om modellen, makettes. 

In bijna al het werk klinken de bemoeiienissen met architectuur 

en stedebouw op een of andere manier door. 

Dat geldt zeker voor de Franklin Squares die hij in I977 

samen met Johan Goedhart maakte. Met Johan Goedhart werkt hij 

sinds 1977 regelmatig samen bij het maken van schilderijen, 

omgevingskunst en vooral ook in de snareninstallaties. 

De Franklin Squares waren de eerste schilderijen die Panhuysen 

weer maakte. Eigenlijk zijn het telsystemen,gebaseerd op het 

magisch vierkant van Benjamin Franklin, zeals Remko Scha in de 

catalogus bij Panhuysens tentoonstelling in het Van Abbemuseum 

uitlegt. Het vlak wordt volgens van tevoren vastgelegde proce-

dures "volgeteld". Er is een serie waarin ieder getal een kleur 

heeft en er is een serie waarin ieder getal een lijnencode 

heeft. Panhuysen: "Mijn vroegere i:al'ormele werk was natuurlijk 

ook gebaseerd op ordening, maar dat was een intuitief soort 

van ordening. Het voordeel dat de systematische ordening 

heeft boven de intuitieve is dat hij beter bespreekbaar is." 

"Het gaat niet om mijn private emoties en ervaringen, en daar 

ging het mij ook in dat informele werk eigenlijk niet om, 

maar het gaat erom dat je in zekere zin argumenten inbrengt 

in een discussie die van algemeen belang is. Datgen wat van 

algemeen belang is is het onderwerp van de professionele kunst. 



Dat gaat ook de vrije persoonlijke expressie te bovenz 

het gaat om die discussie." 

Dat de ordening van Franklin Squares beter bespreekbaar is 

heeft volgens Panhuysen voordelen voor het werken bij het 

praten over het vormgeven van de gebouwde omgeving. 

"Stedebouwkundigen die werken met een tafel, daar komt een 

wit pa.pier op. Die tafel heeft een verticale en een horizon

tale lineaal en eigenlijk alles wat ze doen wordt daardoor be

pa.ald. Het is eigenlijk al een groot probleem voor ze om 

dat vijfenveer~ig graden te draaien, maar dat komvje dan nog 

·wel eens tegen. Dan gaan ze het programma uitwerken op de 

volgendemmaniers je gaat een plek bouwen, daar komen 25.000 

mensen te wonen, gemiddeld 3 I/2 per woning, hoeveel woningen 

is dat, dan heb je economisch de mogelijkheid om daar zoveel 

scholen in te stoppen, daar komen dan zoveel kerken in, ze 

zoveel winkels in enzovoort. Waarbij al die dingen een 

verschillende spreiding hebben. Ik merkte dat het omgaan 

met die categorieen in beeldende zin doorgaans ontzettend 

weinig creatief gebeurt. Al die dingen worden gewoon op 

raster gezet en dan kom je vrij aardig uit." 

De telsystemen van de Franklin Squares geven inderdaad de 

mogelijkheid om de functies in een stedebouwkundig plan 

op andere manieren dan volgens raster te ordenen. 

Vraag is of dat een beter plan op zou leverenz naar mijn idee 

maakt dat niet veel uit. Het lijkt me een zuiver formeel 

verschil bin:aen dezelfde economis<Jhe opvatting over stedebouw. 

Bovendien is het heel geed mogelijk om ook met eenvoudige 

rasters crea tief om te gaan, zoals bijvoorbeeld 'J'schumi en 



Koolhaas recentelijk hebben laten zien in hun prijsvraagont

werpen voor het park van de 20e eeuw in Parijs. Belangrijk 

is daarbij hoe de coincidentie van punten van verschillende 

rasters architectonisch wordt uitgewerkt. 

Ondertussen m~t wel gezegd worden dat de Franklin Squares 

op zieh interessante patronen kunnen opleveren. Het anomieme, 

onpersoonlijke wordt door Panhuysen en Goedhart benadrukt 

door de schilderijen om beurten te signeren en geen speciale 

varianten te selecteren, zoals Peter Struycken dat wel doeta 

alle stadia worden gepresenteerd. Met het noemen van de naam 

Struycken is meteen aangegeven waar dit werk van Panhuysen 

en Goedhart geplaatst moet worden: het hoort thuis in dezelfde 

stroming waar ook Bonies en Ad Dekkers toe horen. Betekenis

vol is misschien dat Goedhart van de mede door Struycken 

opgerichte Academie in Arnhem afkomstig is. 

Ianhuysen en Goedhart - samen noemen ze zich wel J. F. Pa>nhart -

gebruiken de systematische kunst vooral in opdrachten voor 

omgevingskunst. Waar het gaat om gemeenschappelijke ideeen 

ui te drukken vinden ze dit blijkbaar meer op zijn plaats 

dan werk met een persoonlijk handschrift. Remko ~cha schrijft: 

wat naief ludiekerig; "de principes waarop Panhuysen zijn 

systemen baseert hebben dus een zekere analogie met sommige 

politieke slogans. (Gelijke kansen voor iedereen. Spreiding 

van macht, kennis en inkomen. Iedereen een kwartier beroemd. )" 

Zeker zit daar een kern van waarheid in, maar ook gaat het hier 

nog steeds (of a weer) over het "ontsluieren van de essentie 

van het universum",zzoals dat voor Panhuysens vroege 

schilderijen gold, zij het dat die nu gezocht wordt in wis-



Uit de serie "Alea Iacta Sit" "Met oog voor details" 1982 



kundige regelmatighedens het genoemde vierkant van Benjamin 

Franklin, met zijn bijzondere regelmatigheden en de reeks van 

Fiboonacci, waar van oudsher al een bijzondere betekenis aan 

wodt teogeschreven omdat hij tot de Gulden Snede nadert. 

De strenge overwegingen die voor dit systematische werk 

gelden, laat Panhuysen overigens niet voor zijn hele werk 

benalend zijn. In zijn laatste schilderijen, en dan speciaal 

in de serie "Alea iacta sit" uit 1982 komen allerlei stijlen 

en ordeningsprincipes naast elkaar voor. Voor deze schilderijen 

geldt wat ik in de inleiding al schreefs het lijkt alsof 

Fanhuysen zijn vroegere periodes en alle verschillende 

stijlen waarin hij heeft gewerkt, met elkaar wil verzoenen. 

Nadrukkelijk en kordaat wordt er dan ook in de bespreking 

van de tentoonstelling in het eerste jaarverslag van het 

Apollohuis gestelds "De afzonderlijke werken zijn in zichzelf 

consistent en het resultaat van een aantal uitgangspunten 

dat per werk verschillend wordt gekozen. Soms houdt deze 

werkwijze in, dat verschillende ordeningsmethoden binnen 

een werk tegenover elkaar Worden ge plaatst. Deze werkwijze 

komt voort uit de opvatting, dat het menselijk gedrag van 

nature bepaald wordt door weloverwogen, emtionele, intuitieve, 

associatieve, motorische drijfveren. Eenheid van stijl, plaats, 

tijd of handeling worden door l-aul Panhuysen beschouwd als 

een onverantwoorde vervalsing "\11.8.n de realiteit." 

De systematische kunst van J.P.Panhart waar deze laatste kWa

lificatie toch ook op moet slaan was een paar dagen eerder 

in het Apollohuis te zien geweest. Maar laten we bedenken 



dat Panhart en Panhuysen twee verschillende personen zijn. 

Zeals J.Bernlef schrijft over de "ontplofte dichter Fernando 

Pessoa, met zijn vier persoonlijkheden, moeten we hier te maken 

hebbem met een "ontplofte schilder". En wat Pessoa schreef 

over "DE:: geboorte van mijn heteroniemen" geldt ook voor 

het recente werk van Panhuysen en misschien wel voor zijn 

hele werk: Toen schiep ik een niet bestaande coterie. Ik legde 

h~t allemaal in werkelijk bestaande patronen vast. Ik bedacht 

invloden, ik was op de hoogte van vriendschappen, in mijzelf 

hoorde ik de discussie en meningsverschillen aan, en in 

dit geheel leek. ik,de schepper van dit alles, het minst 

aanwezig te zijn." 

De schilderijen zijn met acrylverf geschilderd, waardoor 

ze een vlakke, schematische indruk maken. Het schematische 

ervan wordt door de vaak felle kleuren nog versterkt. 

Zelfs een informeel schilderij wordt zo vooral een teken 

voor een informeel schilderij, dat tegenover tekens "'\Toor andere 

schilderijen wordt geplaatst. Een werkWijze die lijkt op 

die van David Salle, maar waar het bij Salle over het algemeen 

om citaten uit de grote kunstgeschiedenis gaat, gaat het bij 

?anhuysen meer om citaten uit zijn persoonlijke geschiedenis 

als kunstenaar. Een schilderij uit "Alea iacta sit" wijst 

daar nadrukkelijk op met de titel "Een herinnering aan Fries

land". De duitse tekst bij Panhuysens schilderijen in 

het jaarverslag van het Apollohuis, die merkWaardig genoeg 

afwijkt van de nederlandse tekst, wijst op nog een betekenis 

van de verschillende ordeningsprincipes, die we al waren 

tegengekomen bij de systematische kunstwerken in de opmerking 
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van Remko Scha: "Het systeern van de ordening wordt altijd 

gezien (aoor Panhuysen B.L.) als een metafoor ( van de rnaat

schappelijke organisatie)". Zo bekeken1 hebben deze schilderijen, 

ondanks hun vrolijke kleuren, ook iets cynisch. Voor Panhuysen 

heeft dit naast elkaar gebruiken van verschillende ordenings

principes ook veel te rnaken met zijn recentere kritiek op 

de stedebouw, waarin naar zijn idee telkens nieuwe forrnele 

structuren elkaar opvolgen in een formeel naief proces: 

Op de idee~n die hij had bij de Franklin Squares is hij 

dus terggekornen, net zoals hij teruggekornen is op zijn 

idee~n over het rnaatschappelijk inzetten van kunstenaars. 

Nu zegt hij: "Als je program.ma niet deugt, als je houding 

niet deugt, als dat niet echt oprecht eerlijk is, een soort 

rechtvaardiging heeft, dan kun je doen wat je wilt qua 

ordening, maar dan wordt het altijd slecht. Ik denk .dat 

architectuur alleen rnaar goed kan wo+den als de s pelregels 

in de sarnenleving eerlijk en goed zijn, als die het niet zijn, 

dan kun je proberen wat je wilt, rnaar dan wordt het pijnlijker 

wat je doet naarmate je je rneer involveert in maatschappelijke 

structuren. Dat is een verschil tussen beeldende kunst en 

architectuurs de beeldend kunstenaar kan zich altijd terug

trekken in zijn atelier, en is alleen verantwoordelijk voor 

zijn eigen werk." 

Voor stedebouwers zal dit, of ze zich er iets van aantrekken 

of niet, . niet zoveel nieuws inhouden, voor de kunstenaar 

Fanhuys en we 1. 

Deze omslag in denken lijkt gevisualiseerd te worden in de 

achterglasschilderingen die Panhuysen in I983 rnaakte. 
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Ik weet niet of hij het zelf zo ziet, maar mij herinnerd 

een van de eerste series me .nog aan de manier waarop hij in het 

plan Maaspoort de "hersenlobbige" structuur te lijf ging 

met geometrische vormen. Dit geldt vooral voor de serie 

die het meest informeel aandoets met een ruw geschilderde 

ondergrond waarin later in de verflagen is gekratst en waar

tegen driehoekn en cirkels scherp afsteken. 

De laatste serie achterglasschilderingen, die ik persoonlijk 

de mooiste ~ind, bestaat uit een aantal schilderijen 

waarop aldoor dezelfde tekens in andere configuratie en pro

perties voorkomen. Ondanks die verschillende configuratie 

en properties zijn deze schilderijen wat Panhuysen betreft 

allemaal hetzelfde. De tekens blijken bij nadere beschouwing 

een telsysteem te vormen zonder dat dat inhoudt dat zoals 

bij de Franklin Squares het hele vlak "automatisch" 

wordt uitgeteld en het uiteindelijke schilderij onvermijdelijk 

uit de van tevoren opgestelde regels voortvloeit. In deze 

laatste achterglasschilderingen dwarrelen de tekens als 

in een kaleidoscoop. De kleuren zijn helder op een 

lichtblauwe achtergrong. Ook al doordat de tekens uit de 

losse hand zijn neergezet maken deze schilderijen een indruk 

van een ongedwongen vanzelfsprekendheid. Als ze ergens aan 

herinneren dan zijn het de abstracte schilderijen van Kandins

ky, waarmee we ook weer terug zijn bij een ander uitgangspunts 

de Blaue Reiter. 
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NOGMAALS s KUNST ALS ARCHITECTUURKRITIEK 

Ik wil dit stuk over Paul Panhuysen besluiten met het bespreken 

van een aantal ruimtelijke projecten waarin de architectuur 

wel heel letterlijk wordt becommentarieerd.binnen de con-

tekst van de kunst. Het eerste project sluit aan bij het 

vorige hoofdstuk. Het is een project dat plaatsvond in I982 

in het kader van een uitwisseling van kunstenaars betrokken 

bij het Apollohuis en de Frankfurtse kunstenaarsgroep TANGO. 

Fanhu~rnen kreeg - evenals de andere kunstenaars - een kamer 

tot zijn beschikking in een oudeleerfabriek om er een instal

latie te realiseren. Panhuysens installatie bestond eruit 

dat hij met kleur de vorm van de architectuur aantastte 

door op wanden, vloer en plafond een doorlopend schilderij te 

maken. Het resultaat was dat de oorspronkelijke ruimte 

totaal uit zijn ver~and werd getrokken doordat de begrenzingen 

van de kleurvlakken onafhankelijk van de begrenzingen van 

muren werden gekozen. De informale manier van schilderen 

vormde bovendien nog een extra contrast met de geometrische 

vormen van de architectuur. 

De andere projecten die ik nog zou willen bespreken zijn de 

"snareninstallaties" die Panhuysen sinds I 9S2 met Johan Goed

hart realiseerde. In een boekje over deze snareninstallaties, 

uitgegeven door het Apollohuis schrijft !~nhuysens 

"Onder de snareninstallaties wordt verstaan een ingreep in 

de omgeving, waardoor die omgeving door het spannen van een 

aantal snaren tot een instrument wordt gemaakt, dat geluiden 

kan produceren waarvan het karakter in hoge mate door de 

specifieke eigenschappen van de gegeven situatie wordt 

.x 
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beinvloed." In een concrete ruimte spannen Panhuysen en Goed

hart een aantal dunne snaren, zodanig dat he~ beeld dat dat 

oplevert temaken heeft met de architectuur. Dat beeld is 

overigens maar heel miniem, doordat de snaren zo dun zijn. 

Het lijkt er om te gaan om karakterestieke lijnen in de ruimte 

zichbaar ta maken zoals men in ontwerpen van gevels en 

proportieschema's wel intekent. 

De geometrie van het instrument wordt dus bepaald door de 

geometrie van de ruimte en zo wordt dle tot klinken gebracht 

en niet de geometrie afgeleid van vooropstaande tooninterval

len. Het geluid dat de snareninstallaties voortbrengen is dan 

ook meestal akelig. Vi el zitten er regelmatigheden in: er 

onstaan allerlei boventonen bij de snaren en de specifieke 

akoestiek van de ruimte. Het ontdekken van die akoestische 

regelmatigheden in de ruimte is hetgeen wat gebeurt tijdens 

het concert, als Panhuysen en Goedhart de installatie bespelen 

tijdens het concert. 

"De installatie brengt de eigen stem van de ruimte tot spreken~, 

schrijft Panhuysen. Overigens moet het geluid wel electrisch 

versterkt worden, het is niet zo dat de ruimte als klankkast 

werkt. Soms laten Panhuysen en Goedhart een ins t allatie zich

zelf bespelen met behulp van elektromotortjes met een elektro

nische terugkoppeling op het geluid. Op die manier kan een 

installatie langere tijd blijven bestaan. 

Bij andere concerten zingt Panhuysen wel om "de geluiden te 

temmen tot muziek." 

Het theatrale element van de concerten is ook belangrijk: 

het geeft de beeldend kunstenaar de mogelijkheid 0m in 



contact te treden met het publiek.In Abacus I en II werden 

snareninstallaties gecombineerd met bewegingstheater en 

lichtshows. Door de concerten kijkt {iet publiek veel 

langer naar het kunstwerk dan in een museum of galerie 

normaal het geval zou zijn.Letterlijk wordt hier door Panhuy

sen en Goedhart weer de theorie in praktijk gebracht 

van Mc.Luhan, die in "Understanding Media" al schreef: 

"De mengvorm of de ontmoeting van twee media is een 

mome t van waarheid en openbaring van waaruit een nieuwe vorm 

geboren wordt ( •••• ) Het moment van de ontmoeting van media 

is een moment van vrijheid en ontwaken uit de gewone trance 

en afgestomptheid waarin ze normaal onze zintuigen doen verke-

ren." 

Uit de toelichting van Fanhuysen bij de snareninstallaties 

blijkt dat ze voortkomen· uit een soort onvrede die beide 

makers hebben met de werken in bouwkundig en stedebouwkung 

verband: "Het tijdelijke karakter van de snareninstallaties 

en het ontbreken van de gecompliceerde overlegsstruct~en 

die bij opdrachtsituaties gebruikelijk zijn, maken ingrepen 

in de gebouwde omgeving mogelijk die op veel radicalere wijze 

denkbeelden van de kunstenaars over kunst en omgeving illustre

ren." Aanzetten voor de snareninstallaties zijn in het werk 

vah beide kunstenars ruimschoots aanwezig. Panhuysen hield zich 

al bij de Bende van de Blauwe Hand bezig met het zelf maken 

van muziekinstrumenten, iets wat later bij het Maciunas Kwartet 

werd voortgezet. De vorm van de snareninstallaties heeft 

verband met de systematische kunst die Panhuysen en Goedhart 

samen maken. Het zoeken van wiskundige harmonieen wordt al 
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van oudsher met snareninstallaties - zij het met een snaars 

monochords - onderzocht. 

In muzikaal opzicht zijn de snareninstallaties verwant aan 

de "Machines" de motorisch aangedreven gitaarinstallaties van 

Remke Scha, waar ook de boventonen van instrumenten en ruimte 

zo'n belangrijke rol spelen. Scha en Pa.nhuysen werkten jaren

lang samen. In groter verband is er verwantschap met de 

Amerikaanse minimal-music met Rhys Chatham en Glenn Branca 

bijvoonoeeld. Onlangs nog organiseerde het Apollohuis een drie

daagse van beeldende muziek, samen met een aantal andere instel

lingen, waarin naast ?anhuysen en Goedhart minimal pioniers 

van daar optraden zoals Daniel Goode, Phil Niblock, ~om John

son en David Gibson . 
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