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Een kunstminnende introductie-wandeling door ons huis en  leefomgeving in Amsterdam Zuidoost 

Amsterdam, 7-11-2017  -- Gerard B.Kosse 

 

 

Vanochtend was het weer zover: Ik trof de Togolese <giraffe fantaisiste> aan op mijn bureau. Met 

die grillige papier-maché giraf geeft Yves elke herfst aan dat het weer eens tijd is voor ‘wat anders 

in de tent’.  Het beeldje is al een paar keer van de kast geduveld. En elke keer als ik er naar kijk 

neem ik me voor om eindelijk de opgelopen barsten te laten herstellen. Maar het is er nog steeds 

niet van gekomen…. 

Yves’ stille wenk is me duidelijk: hij kijkt reikhalzend “als een giraf” uit naar wat nieuws. En omdat 

hij als kind op de Plantage Gallion in Martinique omringd werd door heel veel gedienstige 

bedienden, is het voor hem een uitgemaakte zaak dat <ik zo vriendelijk ben om een ritje naar onze 

gehuurde kunstopslagplaats te maken om wat beeldjes en schilderijen om te ruilen>. Natuurlijk zal 

ik dat doen.  Al 23 jaar volg ik die stille wenk van mijn man met plezier op. Maar voordat ik het 

Figure 1: Fantasie-giraf (1996): geschenk van en door mijn goede vriend : de Togolese kunstenaar Prins Patrick Kofi Adjallé-Dadzie 
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deze keer doe, leek het me een leuk idee om eens ‘met de ogen van buitenstaanders’ naar onze 

bonte verzameling kunstzinnige souvenirs te kijken. Immers, die objecten vertellen op een andere 

manier dan met woorden heel veel over onze interesses en het leven dat we leiden en hebben 

geleid. Onze alumni-website Postvakh3.nl  is voor zo’n vertelling niet alleen bij uitstek geschikt, 

maar is er zelfs door voormalig klasgenoot Frits Le Roux voor in het leven geroepen! 

 

Hier gaan we dan: de volgende kunstobjecten zullen hoogstwaarschijnlijk binnenkort een poosje 

niet meer te zien zijn in ons appartement in Amsterdam Zuidoost. Ik begin met wat Haïtiaanse 

beeldjes en schilderijen uit de jaren dat ik met mijn in 1992 overleden partner Bob Turnier 

minstens twee keer per jaar zijn geboorteland Haïti aandeed. Dan bezochten we er zijn familie en 

onze geadopteerde kids. Dat kon vanaf het jaar 1976: het jaar dat de jonge dictator Duvalier 

amnestie verleende aan Bob en andere in New York woonachtige ballingen die daar  -- voor zover 

ze niet waren geëxecuteerd door de vader van de president -- in ballingschap leefden.   

De jonge Haïtiaanse kunste- 

naar Monti-luce BOOZ was  

een begiftigd beeldhouwer   

die veel werkte met slank 

vorm gegeven figuren die één 

vloeiende lijn vormen rondom   

<an njién> = niets = een 

emotie-opwekkende, ellips- of 

ronde lege  ruimte die ontstaat 

door  weglating. Hij bleek zich 

ervan bewust te zijn dat zijn 

Afrikaanse voorouders uit  de 

slavernijperiode  ook heel veel 

in die stijl werkten en dat 

Picasso zich er met groot  

enthousiasme en aandacht 

door liet inspireren.  

Links zie je  zijn <Droevenis> en 

rechts <moederliefde>.   Beide 

mahonie houten beeldjes uit 

1979 zijn 29 cm hoog  

 

Via Monti-Luce BOOZ kwamen we er achter dat lokale kunstenaars schandalig uitgebuit werden door 

Amerikaanse kunsthandelaren. Ze betaalden de Haïtianen een schijntje voor kunstwerken die in hun 

Galerijen in San Francisco en Miami werden verkocht voor duizelingwekkende bedragen. Voor een beeldje 

zoals hierboven afgebeeld zou Booz bijvoorbeeld nooit meer hebben gevangen dan 25 dollar, terwijl we 
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met eigen ogen constateerden dat soortgelijk werk van zijn hand in de Miami Naive Art Scene van de hand 

ging voor een bedrag van minstens $ 1800 en veel mooie praatjes…. 

 

Om aan de genoemde kunstenaars-uitbuiting op bescheiden schaal een eind te maken hebben Bob en ik 

toentertijd een Kunstenaarscollectief opgericht in Jacmel, het paradijselijke stadje waar Bob was geboren. 

Onze vrienden in Nederland, Amerika, Frankrijk en Maleisië waren aanvankelijk de belangrijkste afnemers 

van hun kleurrijk werk. Je ziet er hieronder een paar van.  

Ik begin met een schilderij van Domond over een gebeurtenis die de Koloniale Grootmachten uiteindelijk 

op de knieën kreeg omdat honderden geknechte volkeren verspreid over de wereld er een voorbeeld aan 

namen. Ik doel op de enige succesvolle slavenopstand uit de wereldgeschiedenis.  Deze begon met een 

vaudou ceremonie op 14 augustus 1791 in het Caïman Bosi en versloeg uiteindelijk zelfs Napoleons legers. 

 
Figure 2:Vaudou ceremonie in het Bois Caiman, door Emmanuel Domond, 1980. Olieverf op canvas; 125cmX75cm; in originele lijst 

De jonge, altijd lachende Domond werd gerekend tot de ongeletterde <naïeve schilders> van Haïti. Hij werd 

in 1986 neergeschoten door de Amerikaanse ‘bevrijdingstroepen’ die dictator Duvalier verjoegen naar zijn 

luxe verblijf in Frankrijk, waarna Zuid-Amerikaanse drugsbaronnen ongestoord hun handelsroutes naar de 

USA konden opzetten en runnen vanaf Haïtiaanse vliegveldjes en havenstadjes….tot op de dag van vandaag. 

 

Merkwaardigerwijs betitelen blanke Amerikanen en andere Westerlingen ook de schilder-vaudoupriester 

Jacques Louissaintii als <naïef en ongeletterd>, terwijl deze getalenteerde, sexy stijfkop nota bene een 

universitaire graad in de wiskunde heeft. Zijn  <ei-conceptie> van het bestaan komt in veel schilderijen en 

in beelden voor vaudou-ceremonies terug. Aan dat laatste kwam een eind toen de beroemde peristyle 

(vaudou-tempel) Magique van een gemeenschappelijke vriend, de eclectische vaudou-zanger, danser en 

choreograaf Erol Josuéiii  door de aardbeving van 2010 van de aardbodem verdween. 
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Op deze bladzijde zie je twee schilderijen van Jacques die 

sinds de desastreuze aardbeving ook niet meer schildert 

maar samen met andere beroemde choreografen zoals 

Jeanguy Saintus muziek en vaudou-dansen produceert en 

deze regisseert voor de bühne in het Caribisch gebied, 

Canada, Japan en Amerika. Dit soort veelzijdigheid zie ze 

heel vaak in Haïti en in sommige West-Afrikaanse landen, 

zoals Benin en Togo.   

  

De bovenstaande twee schilderijen zouden een aardige overgang kunnen vormen naar een paar zwart-

witte, abstracte werken van twee Maleisische kunstenaars die ik aanvankelijk uitkoos voor de omruil-klus 

die me door Yves werd voorgesteld toen hij de Togolese <grillige giraf> op mijn bureau deponeerde. Maar 

ik heb me inmiddels bedacht. Die fraaie etsen wil ik liever in onze bijkeuken gaan hangen. Daar zullen ze 

een collage van foto’s van etnisch getinte ‘Streetart in Amsterdam Zuidoost” gaan flankeren.  

 

Maar eerst laat ik nog even zien dat het opvoedkundig bedoelde Maya-beeldje hieronder eigenlijk behoort 

tot mijn kleine verzameling <etnische seksuele voorlichting> . Van de Dogon uit Mali en enkele volkeren uit 

Tanzania kunnen wij op dit 

gebied nog heel wat leren. 

Vooral hoe jongeren zich 

met veel plezier en  respect 

voor elkaar het liefdesspel 

van <geven en nemen> 

eigen maken zonder 

daarbij geplaagd te worden 

door de achterbaksheid en 

schuldgevoelens die we 

nog zo vaak bij ons in het 

Westen aantreffen.  

 

Figure 3 Nieuwtjes circuleren op de levensmarkt, 
1984 (boven) en De markt voedt buik en 
verlangen, 1985 (links). Beide: olieverf op linnen. 
Resp 60cmX50 en 50cmX60cm 
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Ook lijkt het me fraai om  afbeeldingen van gelijknamige kunstwerken uit verschillende culturen naast 

elkaar te hangen. De koperen MOEDER MET KIND van de Haïtiaanse kunstenaar Pericles kreeg de tweede 

Prijs van Rome (in 1979?).  De 

afmetingen ervan zijn 34cmX64cm. 

Merkwaardigerwijs heet het in het 

Créole <VLEUGELS>......Waarschijnlijk 

omdat het voeden van baby’s in die 

rijke Creoolse taal klinkt als het woord 

voor engelenvleugels. 

 

DE VLEUGELS IN DE WATERPARTIJ OM 

DE HOEK staan links hiernaast met al 

hun prachtige luchtweerspiegelingen 

afgebeeld.  Het is een werk van Loes 

van der Horst en Mick Eekhout uit 

2015. Binnen een straal van 1000 

meter om ons wooncomplex Gouden 

Leeuw staan ruim 100 grote en nog grotere kunstwerken in de Openbare Ruimte. In het tweede deel van 

deze serie Kunstminnende Wandelingen ga ik daar verder op in. Dan begint de tocht bij één van de 4 grote 

vrolijke Kunstwerken die toe behoren aan ons appartementencomplex Gouden Leeuw. Het heet Oeroe 

Tiki Boeroe -- een titel met een knipoog naar de flauwekul voorlichtingsverhaaltjes waarbij schattige 

baby’tjes uit bloemkolen worden geboren of  met een ooievaar ter aarde komen. Ben je er al een beetje 
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nieuwsgierig naar? Als dat zo is, dan kun je al met kunstenares Marijke van Ouendag-Van Lis kennis maken 

aan de hand van deze twee afbeeldingen van andere beelden uit de <Woezel-serie, 1972> : 

 
 

Met deze waarheid als een koe laat ik je tot slot nog ongegeneerd de twee driedimensionale foto’s 

van onszelf zien. Ze staan in een kleine vitrinekast: omgeven door Afrikaanse bronzen beeldjes. 

Immers -- zo zegt Yves altijd met een vette lach: “Africa is always on your mind!” En daarop heb ik 

altijd mijn weerwoordje klaar door te verwijzen naar de twee <Bijlmerzeikers> die je hieronder ook 

afgebeeld ziet. Die twee zwarte en witte exemplaren maken deel uit van de bonte beeldengroep 

die de Kameroenees Pascale Tayou maakte - knipogend naar de etnische groepen in onze buurt.  
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i LITERATUUR OVER DE CEREMONIE VAN HET <BOIS CAIMAN>: 
Er zijn bibliotheken vol geschreven over dit zo belangrijke evenement uit de Koloniale Geschiedenis. Meestal Frans- of 
Engelstalig. Ook staan er veel bekende werken en artikelen op internet  Maar in het Nederlands is er ook het veelvuldig 
geprezen en in diverse talen vertaalde boek VUURNACHT HAITI: Toussaint Louverture en de slavenopstand (Aspekt, 
2010) van de veelzijdige literatuurcriticus en publicist Martin Ross. Hij kreeg er een Hoge Franse Onderscheiding voor. 
  
ii OVERZICHT HAITIAANSE KUNSTSCHILDERS W.O. JACQUES LOUISSAINT 
Nadat Haïti in 1986 door de Amerikanen werd “bevrijd” van de verlichte dictatuur der Duvaliers, ging het snel 
bergafwaarts met het land. Het behoort nu tot de aller- allerarmste landen ter wereld, en kunstenaars zijn veelal van 
de aardbodem verdwenen. Soms verdronken tijdens illegale ontsnappingen, soms gesneuveld in hun opstandige strijd 
tegen drugsbaronnen en machtshebbers, soms gewoon ‘opgelost in het niets’. Vandaar dat diverse Canadese en 
andere Instellingen proberen de onvoorstelbaar diverse en rijk getalenteerde Haïtiaanse Kunstenaarswereld te 
reconstrueren. Deze lijst is er een voorbeeld van: http://faculty.webster.edu/corbetre/haiti/art/artist-list.html  

  
iii EROL JOSUE 
Ook onvoorstelbaar en onvoorspelbaar is het veelzijdige talent van onze mystieke vriend en gay activist Erol Josué die 
momenteel in New York woont, alhoewel hij ook Directeur-Generaal is van het Nationaal Etnologisch Bureau van Haiti. 
Maar vanuit New York is het gemakkelijker om de wereld te bereizen met zijn dansgezelschap en de ‘hounsis’ (leerling 
vaudou-priesters) die hem altijd begeleiden op zijn tournees. Lees bijvoorbeeld: 
http://africultures.com/personnes/?no=34415   

                                                           

http://faculty.webster.edu/corbetre/haiti/art/artist-list.html
http://africultures.com/personnes/?no=34415

