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Van september 2018 tot en met januari 2019 behandelen de 
scholen op Bonaire en Curaçao het lesmateriaal en gaan leerlingen 
muur schilderingen maken. Dat doen zij op Bonaire onder leiding 
van de Rotterdamse street art kunstenaar Vinz.100 die vijf 
weken verblijft in BonAIResidence, gelegen bij Hòfi Kultural. Op 
Curaçao worden de muur schilderingen gemaakt onder leiding van 
studenten van Instituto Buena Bista.

Het educatieprogramma wordt mede mogelijk gemaakt met steun 
van Fonds 21 en Stichting Henkes.

Marieke Knol
Algemeen Directeur Fundashon Plataforma Kultural

www.hofikultural.com
www.bonairesidence.com
www.dolfhenkes.com/curacao

Colofon
Tekst: Neeltje Timmers, David Bade (hoofdstuk 4: Taboes), Vinz.100 (opdracht: 
Street-art) 
Foto’s: Neeltje Timmers
Samenstelling en eindredactie: Marlies Vels, Marieke Knol
Ontwerp: Joost Dikker Hupkes
Met dank aan: Cathy Jacob en Nathalie Menke
Alle afgebeelde werken van Dolf Henkes zijn te vinden op de website 
www.dolfhenkes.com met aanvullende informatie over de schilderijen. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert alle nagelaten werken van Dolf 
Henkes: www.cultureelerfgoed.nl 

WEDERZIJDSE INSPIRATIE
De Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes (1903–1989) stapte eind 
1945 op de boot naar Curaçao. In 2018 is het voor het eerst sinds 
Henkes' verblijf op Curaçao dat zoveel schilderijen van Dolf Henkes 
uit de Nederlandse Collectie overkomen en op Curaçao te zien 
zullen zijn. De tentoonstellingen vinden plaats op drie locaties: 
Het Curaçaosch Museum, Instituto Buena Bista (IBB) en Maritiem 
Museum Curaçao.

De tentoonstellingen op Curaçao vormen de aanleiding voor dit 
educatief programma in het voortgezet onderwijs over Passanten-
kunstenaars in de Cariben: Dolf Henkes Uitgelicht. Het lesmateriaal 
kan ook na de tentoonstellingen gebruikt worden op school omdat 
het een goed beeld geeft van het fenomeen passantenkunstenaars 
en Dolf Henkes in het bijzonder. Passerende kunstenaars zijn van 
alle tijden en hun invloed is continu van belang voor de eilanden in 
de Cariben en vice versa.
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hand komen van beroemde kunstenaars zoals Carel Willink, Han 
van Meegeren, Corneille, Edgar Fernhout, Isaac Israëls, Charley 
Toorop, Jan Sluijters, José Maria Capricorne, Yubi Kirindongo en 
Ocalia. Met al deze schilderijen wil het museum graag laten zien 
hoe het leven op het eiland er in vroegere tijden uitzag.

Chris Engels, zijn schoonvader Rudof Boskaljon en enkele anderen 
waren van mening dat er behoefte was aan een museum op 
Curaçao en hebben het initiatief genomen tot de oprichting.

CHRIS ENGELS
Chris Engels, die naam zul je 
vast wel eens eerder gehoord 
hebben. Misschien ken je Huize 
Stroomzigt op Curaçao, een 
opvallend monument aan de 
Pater Euwensweg en voormalig 
woonhuis van Chris Engels. 
Christiaan Joseph Hendrikus 
Engels (1907–1980) behoort tot 
één van de “Personen die zich 
voor de Antilliaanse gemeen-
schap verdienstelijk hebben 
gemaakt”. Deze verdiensten van 
Engels zijn onder meer die van 
arts, schrijver, schermer, schilder 
en musicus.

Op de illustratie hiernaast zie je 
een vijftal symbolen die Engels’ 
vakmanschap verbeelden. 

Hieraan hadden nog symbolen toegevoegd kunnen worden die 
verwijzen naar zijn bemoeienis met de Indiaanse wortels van het 
Papiamentu, de architectuur, de archeologie en het museumwezen. 
Ofwel een veelzijdig man! Chris Engels koesterde de droom om 

Een grootse expositie, zowel in Het Curaçaosch Museum als in 
het IBB (Instituto Buena Bista) en Maritiem Museum Curaçao is 
gewijd aan Dolf Henkes. Wie was Dolf Henkes en hoe kwam hij 
naar Curaçao? Wie had ooit gedacht dat de komst van een arts 
uit Rotterdam het culturele leven van Curaçao zo ingrijpend en 
blijvend zou veranderen en beïnvloeden? Wat hebben die arts en 
Dolf Henkes met elkaar te maken? Laten we beginnen met het 
museum.

HET CURAÇAOSCH MUSEUM
In 1948 werd in een monumentaal pand uit 1853, een voormalig 
militair ziekenhuis, het Curaçaosch Museum geopend. Lange tijd 
was dit het enige en dus ook het oudste museum op het eiland.
De collectie van het museum is verdeeld over twee verdiepingen 
en een tuin. Ze bestaat uit textiel, glas, Curaçaose antieke meubels 
uit de achttiende en negentiende eeuw, maar ook beelden, teke-
ningen, etsen en schilderijen van lokale en internationale kunste-
naars.

Het museum beschikt over zeer mooie schilderijen die van de 
HOOFDSTUK 1
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in 1989. Henkes heeft bijna zijn hele leven in Rotterdam gewoond. 
De ideeën voor zijn kunstwerken haalde hij uit de wereld om zich 
heen: de mensen, de haven en de stad, de verwoestingen van de 
Tweede Wereldoorlog, landschappen en dergelijke. Dolf was altijd 
aan het tekenen. Zijn vader stimuleerde hem hierin: “Heb je niets 
te doen, ga dan tekenen”.

Aan het begin van de twintigste eeuw was Nederland geen rijk land 
en Rotterdam was een havenstad waar scheepvaart het dagelijks 
leven domineerde. Aanvankelijk werkte Dolf dan ook in de scheep-
vaart, maar op zijn negenentwintigste besloot hij kunstenaar te 
worden. Dat was een bijzondere stap als je beseft dat er weinig 
geld of zekerheid zat in dat beroep. De Rotterdamse haven, de 
machinerie en kranen fascineerden Dolf, ook toen hij zelf niet 
meer als scheepsjongen werkte.

Reisde Henkes aanvankelijk nog dankzij zijn werk als scheepsman, 
ook als kunstenaar heeft hij vele reizen gemaakt. Vooral de reis 
naar Curaçao heeft grote invloed gehad op zijn leven en werk. 
Gedurende zijn werk als derde machinist tekende en schilderde 
Dolf aan boord. In de havens die ze aandeden, bezocht hij musea, 
kerken en andere culturele bezienswaardigheden. Dolfs werk van 
voor de oorlog wordt gekenmerkt door een goudbruin licht en ze 
hebben een overwegend religieuze thematiek.

Schetsen en schilderijen die hij in Nederland maakte, nam hij mee 
op zijn reizen. Maar ideeën die hij onder meer op Curaçao opdeed, 
gebruikte hij nog jaren later, terug in Nederland.

Dolfs oeuvre bestaat uit portretten van mensen maar ook land-
schappen, stads- en havengezichten. Hij kreeg zijn eerste erken-
ning als kunstenaar dankzij zijn eerste tentoonstelling, die hij rond 
1931 had in het katholieke zeemanshuis “Stella Maris” in Rotterdam. 
Hij hoopte op opdrachten voor grote schilderingen in kerken maar 
deze worden hem niet gegund. Zijn eerste monumentale schilder-
ingen voerde hij in 1937 uit in de koffiekamer van het Feijenoord-

van Curaçao een internationaal kunstcentrum te maken. Hij deed 
er alles aan om die droom te verwezenlijken.

Chris Engels, die arts was in Rotterdam, verliet in 1936 vanwege de 
dreigende oorlog Europa en vertrok naar Curaçao. Op het eiland 
hadden ze een nieuwe missiearts nodig en Engels waagde de 
oversteek.

In de jaren dertig speelden de katholieke fraters en zusters nog 
een grote rol en ook Shell had veel invloed op het eiland. Engels 
trok echter zijn eigen plan en begaf zich als huisarts voornamelijk 
onder het volk. Naast zijn werk als arts zette hij zich met veel 
energie ook in voor de poëzie, de kunsten en de muziek. Hij bracht 
een literair tijdschrift uit, De Stoep. Hierin publiceerden zowel 
Nederlandse als Antilliaanse schrijvers. Engels leverde zelf ook 
gedichten ter publicatie.

Samen met zijn schoonvader wist hij musici van wereldfaam naar 
de Antillen te halen voor de Curaçaose Kunstkring, waaronder 
Louis Armstrong. Daarnaast introduceerde hij de moderne kunst 
van de twintigste eeuw op Curaçao. Hij maakte vrienden als Gerrit 
Rietveld, Ossip Zadkine, Corneille en Dolf Henkes. Door zijn vriend-
schap met de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam 
werden in Het Curaçaosch Museum schilderijen van wereldbe-
roemde kunstenaars tentoongesteld. Kun je je voorstellen dat 
hier in 1954, drieëndertig werken van Vincent van Gogh hebben 
gehangen? 

Engels’ komst naar het eiland veranderde het artistieke klimaat 
op het eiland volkomen en zijn impact is nog steeds te zien in de 
collectie van Het Curaçaosch Museum.

DOLF HENKES
Dolf Henkes, geboren Roelof Lucas Johannes Henkes, was een 
Nederlandse kunstenaar. Hij maakte schilderijen en muur schilder-
ingen. Hij werd geboren in 1903 in Rotterdam waar hij ook overleed 
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Ook Van Gogh en Picasso lieten hem niet onberoerd. Hij heeft zelfs 
letterlijk het motief van een van Picasso’s werken gekopieerd; een 
vrouw met vis-hoed. Henkes werkte meestal figuratief, een beetje 
houterig en soms surrealistisch, maar wat opvalt is zijn uitzonder-
lijke kleurgebruik.

Pablo Picasso, “Femme assise avec 
poisson”, 1942

stadion. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij ook nog 
monumentaal werk voor de Noodwinkels op de (Rotterdam) Blaak 
(1940) en in de Riobar op Katendrecht (1945). Zijn monumentale 
opdrachten hadden allen profane* onderwerpen. Direct na de 
oorlog in 1945, kreeg hij op Curaçao wel de kans om een religieuse 
wandschildering te maken. Dolf heeft op Curaçao muurschilder-
ingen gemaakt op het vliegveld en in de kapel van het ziekenhuis.

Een belangrijke inspiratiebron voor Dolfs werk was zijn woonplaats 
Katendrecht. Katendrecht is een wijk in het zuidelijk deel van 
Rotter dam, een schiereiland die tussen twee havens is gelegen. 
Door deze havens kwamen op Katendrecht veel verschillende 
culturen samen. Vanwege de scheepvaart passeerden en vestigden 
zich er landverhuizers zoals Chinezen en later Kaapverdianen, 
Surinamers en Antillianen. Dolf leefde tussen deze verschillende 
culturen en verhield zich hiertoe. Hij tekende en schilderde de 
mensen om zich heen.

Tijdens een bezoek aan Parijs in 1937 leert Dolf het werk van de 
zestiende-eeuwse Grieks-Spaanse kunstenaar El Greco kennen. 
Henkes raakte onder de indruk van El Greco's sterke schilder-
kunstige visie, de opvallende vormdeformaties, kleurgebruik en 
de religieuze thematiek. Als autodidact had Dolf geleerd om zelf 
oplossingen te zoeken voor zijn composities. Hij kon daarbij niet 
terugvallen op lessen die hij tijdens zijn opleiding geleerd had; hij 
had alleen technisch tekenen geleerd. Net zoals El Greco op een 
vrije manier werkte, moet dit Dolf gesterkt hebben in het idee dat 
ware kunst geen kwestie is van onderwijs. De wil en de vrijheid 
om artistieke middelen in te zetten om je eigen authentieke visie 
uit te drukken, gaf Dolf Henkes zijn authentieke beeldtaal. Zijn 
werk heeft een expressieve, ‘losse’ stijl met een zeer herkenbaar 
eigen handschrift. Veelvuldig paste hij opmerkelijke technieken 
toe zoals het vermengen van as en verf om structuur verschillen te 
verkrijgen. Daarnaast accentueerde hij soms delen van zijn werk 
door de lijnen extra aan te zetten met krassen.

* niet religieuze
HOOFDSTUK 1
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Ongeveer zes maanden werkte hij aan de wandschilderingen in 
de kapel. Eindelijk kon hij zijn ambitie als katholiek kunstenaar 
uitoefenen: een groot werk maken in een kapel. Hij schilderde de 
Heilige Drie-eenheid omringd door engelen, heiligen en andere 
belangrijke figuren. Niet iedereen was even enthousiast over deze 
schilderingen, ze vonden Christus en God niet mooi of waardig 
genoeg weergegeven.

Dolf verbleef uiteindelijk twee jaar op Curaçao. Hij had tentoon-
stellingen van zijn werk en maakte portretten in opdracht. 
Daarnaast kreeg hij in 1946 een tweede opdracht voor wandschil-
deringen op Curaçao, voor de vertrekhal en het restaurant van het 
nieuwe stationsgebouw van het vliegveld Hato.

Deze schilderingen vervaardigde hij eveneens in zes maanden. 
Ze gaven een projectie van het Caribisch gebied, een musicus en 
muze bij een vleugel, dansers en nog een drom mensen. Bij deze 
schilderingen gebruikte Dolf een kubistische vormentaal. Van 
deze twee schilderingen is in 2015 de schildering die het Caribisch 
gebied verbeeldt, teruggevonden achter een reclameplaat. In de 
jaren vijftig zijn de schilderingen ‘verdwenen’ achter triplex platen 
omdat ze niet meer in de smaak vielen.

DOLF HENKES OP CURAÇAO
Tijdens de oorlog leidde Henkes een teruggetrokken bestaan. Hij 
heeft toen niet veel kunnen werken. Hij en zijn broer Jan hielpen 
onderduikers. In vele tekeningen en schilderingen verbeelde hij de 
oorlogsverschrikkingen van met name de vernietigde havens. (zie 
afbeelding)

In 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, reisde Henkes voor 
het eerst per schip naar Curaçao, met ongeveer 50 schilderijen 
in kisten. Hij was uitgenodigd door – de eveneens uit Rotterdam 
afkomstige – Chris Engels. Engels had zich op Curaçao gevestigd 
als arts, maar had ondertussen het culturele leven op het eiland 
flink gestimuleerd. Door bemiddeling van Engels kreeg Dolf de 
opdracht voor een grote religieuze muurschildering. Hij mocht een 
Heilige Drie-eenheid* schilderen in de kapel van het St. Elisabeth 
Hospitaal (SEHOS).

* Vader, zoon en de heilige geest
HOOFDSTUK 1
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In de overige tijd op Curaçao hield Henkes zich bezig met het 
weergeven van de natuur en de bebouwde omgeving van Curaçao. 
Ook maakte hij portretten van – al dan niet – vooraanstaande 
Curaçaoënaars. Zijn vrije werk toont de heldere kleuren en het 
licht van zijn omgeving. De donkere dagen van de oorlog in 
Rotterdam had hij zo letterlijk achter zich gelaten.

In de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw verbleef Henkes 
opnieuw op Curaçao. Nu om 
de schilderingen in de kapel 
van het St. Elisabeth Hospitaal 
vrijwel volledig te herzien en 
restaureren. Sommige schilde-
ringen waren door het klimaat 
aangetast. De schilderingen zijn 
nog steeds te zien in het SEHOS.

Dolf reisde behalve naar Curaçao naar vele andere landen en in al 
die landen deed hij inspiratie op. Meer over kunstenaars reizen en 
die van Dolf vind je in het volgende hoofdstuk.

NA ZIJN DOOD
Vlak voor zijn dood in 1987 liet Henkes al zijn onverkochte werken 
na aan de Nederlandse staat. Dat waren in totaal ruim vijfendertig-
honderd (3500) schilderijen en werken op papier.

Sinds 2005 wordt er elke twee jaar een prijs in naam van Dolf 
Henkes uitgereikt. De kunstenaars die in aanmerking komen 
moeten net als Dolf Henkes jong en eigenzinnig zijn en een bijzon-
dere band hebben met de stad Rotterdam of de – voormalige –  
Nederlandse Antillen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederland beheert alle 
nagelaten 3500 werken van Dolf Henkes. Dit is een organisatie van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van de 
taken van De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het beheer 
en behoud van de kunstcollectie van het Rijk. Ook het zichtbaar 
maken van haar collectie is een doelstelling en daarom hebben 
wij nu het geluk om deze mooie Dolf Henkes tentoonstellingen op 
Curaçao te kunnen bewonderen. 

HOOFDSTUK 1
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Dolf Henkes, muurschildering vliegveld Hato

Foto’s van schilderingen in de kapel van het SEHOS. De zwart-witfoto dateert van 
voor de restauratie, de kleurenfoto’s zijn van na de restauratie in 1977.    
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Kunst wordt vaak gerekend tot ‘cultuur’. Kunst is waardevol voor 
onze identiteit. Kunst staat wel los van de nationale cultuur, dat wil 
zeggen dat een bepaald type kunst niet perse een vast gegeven is 
binnen een bepaalde cultuur. We kunnen wel spreken van cultu-
rele uitingen die verbonden zijn met de cultuur van een land, zoals 
we hier bijvoorbeeld de tambu en de bari hebben en in Spanje de 
flamenco. De schilder Vincent van Gogh is niet per definitie een 
Nederlandse kunstenaar, omdat zijn belangrijkste werken niet in 
Nederland zijn vervaardigd. Van Gogh werd volop beïnvloed door 
culturele normen en waarden waaronder Japanse kunstvormen. Dit 
laat zien dat culturele invloeden nooit volledig weg te denken zijn.

Maar wat is de waarde van kunst? De waarde van kunst ligt bovenal 
in haar functie: het verrijken en vormen van het individu, de 
toeschouwer. Aan ‘op reis gaan’ is dus een opvoedend karakter 
verbonden; reizen is altijd een beetje leren. Als reiziger word je 
geconfronteerd met andere culturen en volken zowel in het heden 
als het verleden.

Dat weten we nú, maar dat wist men lang geleden ook al. Er zijn 
mooi geïllustreerde reisverslagen bekend uit de negentiende eeuw, 
oude affiches voor bedevaarten naar Lourdes en Rome, schetsen 
van middeleeuwse muurschilderingen evenals reisgidsen en 
schooltijdschriften van honderd jaar geleden met reisverhalen over 
Arabieren en bewoners van Amerika.

Redenen om te reizen kunnen in de loop van de tijd nog wel eens 
veranderen. Wilde men in de Middeleeuwen God ontmoeten, 
tijdens de Renaissance zoekt de reiziger naar de materialistische 
wereld. In de zeventiende en achtiende eeuw was reizen dé manier 
om kennis op te doen en zichzelf te ontplooien. De reis brengt de 
mens in contact met andere culturen en leefwijzen, andere ideeën 
en gewoontes. In de negentiende eeuw moest een Grand Tour voor 
vermaak en ontwikkeling zorgen terwijl zich vanaf de Romantiek 
de moderne toerist ontpopt: de beleving staat voorop, de reis zelf 
is het doel.

INTRODUCTIE 
Ga je regelmatig op vakantie? Ben je wel eens in een ander land 
geweest? Was dat een land dat leek op Bonaire, Curaçao of 
Aruba? Of ben je wel eens naar een land geweest waar je de taal
niet kon verstaan, de teksten niet kon lezen, waar ander eten 
was dan je gewend bent? Heb je je verwonderd over een andere 
manier van leven, misschien ideeën opgedaan?

Tegenwoordig is het gemakkelijk om beelden en informatie te 
krijgen van culturen uit andere landen. Op internet vind je foto’s, 
video’s en tekst genoeg over de eetgewoonten van inheemsen 
in Suriname of de kleding van de Zulu’s. Toch is lezen en plaatjes 
kijken niet hetzelfde als ter plaatse de cultuur opsnuiven, de 
geluiden horen, de geuren ruiken en de tradities aanschouwen.

Cultuur vormt onze identiteit zowel persoonlijk als die van de 
groep, van ons land; onze collectieve identiteit. Door stil te staan 
bij de dingen die we voortbrengen of hebben gemaakt, leren we 
meer over onszelf en anderen.

Hoofdstuk 2
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GRAND TOUR ACHTTIENDE EEUW
Reizen was in de achttiende eeuw een hele onderneming. Er 
bestond nog geen auto-, trein- of vliegvervoer. In de achttiende 
eeuw maakten voornamelijk jongens uit de bovenklasse een rond-
reis door Europa, de Grand Tour, waarbij het opdoen van kennis 
over de Europese cultuur voorop stond. Het doel van deze rondreis 
was om bij te leren over klassieke culturen, kennis op te doen van 
de architectuur en het leren van talen. Het beeld dat daarbij paste 
was de ‘uomo universale’. 

Italië was bij uitstek het land dat niet gemist mocht worden tijdens 
een Grand Tour, met Rome natuurlijk als hoofdstad. Nederlandse 
kunstschilders die ook op zo’n reis gingen, werden tegelijkertijd 
in Rome heel populair. Ze beheersten namelijk een techniek van 
het beschilderen van kleine schilderijtjes met Bijbelse taferelen. 
Deze waren in Italië erg gewild. Wanneer de schilders terugkeerden 
naar Nederland, namen ze nieuwe ideeën en nieuwe interpretaties 
van oude ideeën mee. Rembrandt bijvoorbeeld, die zelf nooit in 
Italië is geweest, ontwikkelde door Italiaanse invloeden een rijke 
stofuitdrukking. 

De Grand Tour was ook een voorloper van het moderne toerisme. 
Het zorgde voor de overdracht van de klassieke kunst en cultuur 
naar het noorden van Europa en de Verenigde Staten.

ROMANTIEK IN DE NEGENTIENDE EEUW: DE ‘NOBELE WILDE’
Rond 1885 gingen zowel Frankrijk als Duitsland over tot het koloni-
seren van grote gebieden in Afrika en eilanden in de Stille Oceaan. 
Met deze kolonisatie trokken vele personen de wildernis in om 
na verloop van tijd weer terug te komen met voorwerpen uit die 
streek. Enkele musea startten met het verzamelen van deze ‘primi-
tieve kunst’ als etnografica* of rariteit. 

* een voorwerp dat gebruikt wordt om verschillende gemeenschappen te 
kunnen bestuderen

Tegenwoordig zijn vakantiereizen niet meer voorbehouden aan 
de bovenklasse. De Europese steden zijn voor iedereen bereik-
baar. Mensen doen in de zomermaanden dezelfde steden aan 
als de jongeren uit de achttiende eeuw. De halve wereld wordt 
over gereisd voor mooie plekken, andere culturen of gewoon voor 
het vertier. Kunstenaars die in het buitenland inspiratie opdoen, 
het is allemaal niet nieuw. Het is van alle tijden. Was dat vroeger 
anders?

REIZEN NAAR ITALIË IN DE RENAISSANCE
Dolf Henkes was zeker niet de eerste kunstenaar die de wereld 
over reisde om zijn professie elders te beoefenen. Vanaf de 
zestiende en zeventiende eeuw werden trips door Noord -Euro-
pese kunstenaars ondernomen om de materialistische wereld 
te ontdekken. De belangrijkste trekpleister voor zestiende 
en zeventiende-eeuwse kunstenaars was Italië. Aanvankelijk 
vertrokken ze naar Italië vanwege de opgravingen van Griekse en 
Romeinse oudheden, maar al gauw werd de kunst van de Italiaanse 
renaissanceschilders een reisdoel op zichzelf. Deze renaissan-
ceschilders vonden in de oudheid hun inspiratie. 

De tocht van de kunstenaars duurde vaak vele maanden. Het 
waren educatieve reizen waarbij de vaak jonge schilders kennis 
maakten met nieuwe architectuur en grote kunstcollecties als die 
van de paus. De schilders deden ook klussen in Italië, leerden de 
fresco techniek en verkochten er vele schilderijen. Bij terugkomst 
in Nederland gebruikten ze hun ervaringen en opgedane kennis in 
nieuwe werken. 

In de zeventiende eeuw verschoof de artistieke belangstelling van 
kunst en cultuur naar natuur. Soms schilderden kunstenaars letter-
lijk Italiaanse landschappen, ook al hadden ze die zelf nog nooit 
gezien. Daardoor kwamen de landschappen van deze Nederlandse 
schilders er wel zonniger uit te zien. De Romeinse oudheid en de 
Klassieke werkwijze waren de belangrijkste zaken waar de reizigers 
zich aan vergaapten.
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bijna spirituele en culturele zoektocht naar deze ’roots’ kwamen 
heel wat kunstenaars uiteraard in contact met de islamitische 
wereld. Deze onbekende wereld fascineerde en inspireerde hen 
onmiddellijk. Dagelijkse taferelen van het oosterse leven, zoals 
marktscènes, gebedsmomenten en traditionele feesten, werden 
al vrij snel favoriete thema’s voor schilderijen en beelden. Het 
exotisme in de kunst sloeg meer en meer aan en de Oriënt (Het 
Oosten) bleek algauw een onuitputtelijke kunstmarkt in Europa. 
Het Oosten werd veelal afgebeeld als een kleurrijke en exotische 
wereld. Vaak werden mannen met tulbanden en halfnaakte 
vrouwen afgebeeld. 

Een meesterwerk dat duidelijk geïnspireerd is door het toen 
gangbare Oriëntalisme, behoort ”De dood van Sardanapalus” van 
Eugène Delacroix uit 1827 (zie Kijkwijzer).

MANIEREN VAN REIZEN
Vandaag de dag vinden we het normaal dat we binnen een dag 
in een ander land of zelfs op een ander continent zijn. Elke dag 
nemen we de auto of de bus naar school of werk. Vliegen is voor 
de meesten van ons een regelmatig gebruikt vervoersmiddel. 
Sommigen van jullie zijn misschien wel eens op een cruiseschip 
langs verschillende (ei)landen gevaren. Maar kun je je voorstellen 
dat dat dertig jaar geleden nog niet zo gebruikelijk was? Mensen 
liepen over de Noorkust van Tera Kora naar de stad om bijvoor-
beeld te kunnen stemmen bij verkiezingen. In het verleden was 
Reizen moeilijk en gevaarlijk, de meeste mensen kwamen niet 
verder dan op een paar kilometer afstand van huis. Je kunt je 
voorstellen dat reizende kunstenaars vroeger best lef hadden om 
soms maanden tot jaren van huis te zijn.

Tot 1800 reisde men bijvoorbeeld nog per postwagen (rijtuig) over 
onverharde wegen, per trekschuit (een boot die voortgetrokken 
wordt door paarden of mensen) en veelal te voet. Dat betekende 
dat reizen veel tijd kostte. In de loop van de negentiende eeuw 
veranderde dit. De razendsnelle technologische ontwikkelingen 

Nederland, Spanje en Portugal hadden eerder al handelskolonies 
gesticht in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaanse 
landen voerden strijd voor onafhankelijkheid van hun koloni-
satoren, terwijl tegelijkertijd in Europa grote armoede heerste. 
Gelukszoekers trokken naar Zuid-Amerika om daar een nieuw 
leven op te bouwen. Tussen Suriname en het moederland Neder-
land vond veel ’pendelmigratie’ plaats. Tot de negentiende eeuw 
vertrokken Nederlandse plantagehouders en bestuurders met hun 
families tijdelijk naar Suriname. 

Mensen in landen als Engeland, de Nederlanden en Frankrijk 
kregen zodoende steeds meer informatie uit hun (oud) koloniën.  
Er gingen verhalen over kannibalen en vreemde gewoontes van “de 
primitieve mens, die nog niet besmet was met de beschaving en de 
daarbij horende ongelijkheid tussen de mensen”. Hij is niet slechts 
de exotische ander, maar de utopische mens: nobel, frank en 
vrij. Er ontstond een interesse in de ‘nobele wilde’ die van nature 
een goed mens is. De beschavingen van de Azteken, de Maya’s 
en de Inca’s waren door ontdekkingsreizigers vernietigd, maar uit 
schuldgevoel hierover werden de ‘onbeschaafde indianen’ dikwijls 
omarmd. 

De romantische reiziger wil tot zichzelf komen op authentieke, 
bijzondere plekken, die niet door de burgerlijke en industriële 
maatschappij zijn aangetast. De reiziger in de negentiende eeuw 
zoekt het liefst naar onbegane, ongeplaveide wegen die nog 
ontdekt moeten worden.

In het kielzog van militaire expedities naar het Midden-Oosten 
onder leiding van Napoleon volgden behalve wetenschappers 
ook kunstenaars die de Oosterse – en met name de Egyptische 
cultuur – onder ogen brachten. Bijbelse taferelen waren eeuwen-
lang onderwerp geweest van Europese kunst, maar nu kunstenaars 
de bakermat van het Christelijk geloof bezochten wilden ze de 
Bijbelse historieschilderkunst tot een nieuw niveau brengen. 
Ditmaal met oog voor plaatselijke cultuur en gebruiken. In hun 
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In 1903 werd de eerste vlucht met een vliegtuig gemaakt, maar 
het duurde nog decennia voordat het grote publiek gebruik kon 
maken van deze wijze van reizen. 

In het Curaçaosch Museum tref je “De Snip” aan in de zaal die 
naar dit vliegtuig genoemd is. Dit Fokker-vliegtuig was het eerste 
vliegtuig dat over de Atlantische Oceaan vloog van Amsterdam, via 
Paramaribo naar Curaçao. Overigens duurde die reis van 12.200 km 
wel ruim 54 uur. Maar dat was een heel stuk korter dan de bootreis 
die gemiddeld twee à drie weken duurde. 

HET MODERNISME
De eerste helft van de twintigste eeuw stond in het teken van 
twee verwoestende wereldoorlogen. Maar het was ook de tijd van 
experimentele kunst en nieuwe muziek. Dankzij de groeiende 
welvaart en technische vooruitgang keek men optimistisch naar de 
toekomst. Er kwamen radio's, telefoons, auto’s, treinen en stoom-
schepen. Reizen en luxe werden belangrijker: mensen kregen meer 
vrije tijd. Schepen en de eerste vliegtuigen maakten het mogelijk 
om exotische landen te bezoeken.

Met fotografie en film legde men bewegingen vast en dat inspi-
reerde kunstenaars. Kunstenaars werden autonomer en zelfstan-
diger: de (veelal rijke) opdrachtgever bepaalde niet meer wat er 
gemaakt diende te worden, de kunstenaars bepaalden nu zelf 
inhoud en vormgeving van hun kunst. Ze keken kritisch naar de 
maatschappij, en protesteerden fel tegen de gevestigde orde. 

Ze zochten voortdurend naar nieuwe vormen, wat leidde tot een 
veelheid aan kunststijlen waaronder de abstractie. In stromingen 
als het Art Deco zien we verschillende invloeden terug als 
kenmerken die terug zijn te leiden tot de Azteken, Afrika en Japan. 
De decoratieve, vaak geometrische patronen, ornamenten en frisse 
kleuren waren geïnspireerd door verre culturen.

maakten nieuwe en snellere vormen van transport mogelijk. De 
eerste treinsporen werden aangelegd, er werden kanalen gegraven, 
de stoomkracht won het van de spierkracht en reizigers konden 
zich opeens veel sneller en comfortabeler verplaatsen. Deze veran-
deringen in infrastructuur, mobiliteit en communicatie betekenden 
voor tijdgenoten ook een enorme mentale verandering. De wereld 
werd opeens heel anders ervaren: zij werd in zekere zin kleiner. 
Leefde men eerst binnen de gesloten kring van dorp of stad, vanaf 
1850 lag door de komst van de telegraaf, het stoomschip en de 
trein opeens het hele land, zelfs de hele wereld, aan hun voeten. 
Dit moet een enorme omslag in denken met zich meegebracht 
hebben.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog, ongeveer tussen 1950 
en 1990, vond er een opnieuw een explosie plaats van verkeer, 
transport en mobiliteit. Vooral het wegverkeer en de luchtvaart 
maakten een enorme groei door die wederom onze wereld een 
stuk kleiner maakte. 
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Men zocht daarom naar een 
‘eenheidstaal’. Er was veel 
aandacht voor de vormaspecten 
van het kunstwerk. De kunste-
naar wilde zuiver en principieel 
zijn. Moderne kunst was gericht 
op vernieuwing. Originaliteit 
was belangrijk: er werd afstand 
genomen van de (esthetische) 
traditie: een radicale breuk met 
het verleden waar academies 
bepaalde wat schoonheid was. 
Kunst had een kritisch-maat-
schappelijke functie. De kunste-
naar werd gezien als een genie.

DOLF HENKES OP REIS
Later in de twintigste eeuw maakten nieuwe technische ontwikke-
lingen het reizen gemakkelijker, maar de oorlogen zorgden voor 
erbarmelijke omstandigheden waardoor het juist ingewikkeld werd 
om je over de wereld te verplaatsen. Tussen de oorlogen in was het 
financieel ook niet echt aantrekkelijk om je al dan niet tijdelijk op 
een andere plek te vestigen.

Tijdens de oorlog vluchtten kunstenaars uit onder meer Nazi-  
Duitsland naar de Verenigde Staten. Na 1945 emigreerde één op 
de twintig Nederlanders naar landen als Zuid-Afrika, Canada of 
Australië vanwege de hoge werkloosheid en woningnood in het 
thuisland. 

Onder deze vertrekkers waren natuurlijk ook kunstenaars, zoals 
Dolf Henkes. Hij vertrok niet naar Curaçao om er te blijven. Toch 
was het voor hem, na de heftige oorlogsperiode in Rotterdam, een 
verademing om deze donkere periode achter zich te laten. 

Kunstenaars hebben inspiratie nodig om tot creativiteit te 
komen. Sommigen waren begin twintigste eeuw erg reislustig 
en vertrokken naar bijvoorbeeld Tahiti en Marokko, anderen 
bezochten wereldtentoonstellingen en etnografische musea. Ook 
reisden ze naar verre kolonies in de hoop een ongerepte gemeen-
schap aan te treffen. Ze schilderden veelal de inheemse bevolking 
in een exotisch decor.

Primitieve kunst is een belangrijke inspiratiebron geweest voor 
verschillende kunststromingen aan het begin van de twintigste 
eeuw. Het is een verouderde en zelfs denigrerende benaming voor 
kunstvoorwerpen en artefacten die gemaakt zijn door leden van 
een inheemse bevolkingsgroep in Afrika, Azië of Oceanië. 

Aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste 
eeuw werden deze voorwerpen als exotica meegenomen naar 
Europa waar ze in privéverzamelingen terecht kwamen. Met name 
kunstenaars waren erg onder de indruk van deze kunstvoor-
werpen en lieten zich inspireren door de onbedorven, intuïtieve, 
ongedwongen karakter van deze werken. Geen academie die had 
bepaald hoe kunst eruit moest zien. Een belangrijk kenmerk van 
primitieve kunst is onder meer de abstractie. Het kubisme is een 
goed voorbeeld van een westerse kunststroming die haar vormen-
taal laat inspireren door primitieve kunst. Picasso heeft Afrikaanse 
maskers letterlijk toegepast in zijn ‘Demoiselles d’Avignon’.

Kenmerken van modernistische kunst zijn dat de kunstenaars de 
wereld wilden veranderen met een internationale vormgevingsstijl. 
Willen kunstenaars enerzijds het gevoel en onderbewuste weer-
geven, terwijl anderen juist een logischer, functionele en mathe-
matische benadering verkiezen. De modernistische mens was een 
pelgrim: op zoek naar de waarheid, de vrijheid van denken. De 
moderne kunst zocht naar geheel nieuwe vormen om daarmee een 
bijdrage te leveren aan een betere maatschappij.
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Het eiland Curaçao heeft grote invloed gehad op zijn werk. Zijn 
palet veranderde van grauwere kleuren naar een ruimere keuze 
van kleuren in helderder tinten. Ook na zijn terugkeer in Neder-
land, bleef het eiland hem inspireren. Henkes had een eigenzinnige 
blik op de natuur en de architectuur van het eiland. 

Na de oplevering van de muurschilderingen op het vliegveld van 
Curaçao reisde Dolf naar Mexico. Daar maakte hij tochten om 
Azteekse monumenten te zien. Uiteraard tekende hij er mensen 
en landschappen. Het Mexicaanse landschap heeft hem eveneens 
geïnspireerd tot wat we jaren later nog terug zien in zijn werk in 
Nederland. Dolf zou in Mexico (muur)schilder Diego Rivera hebben 
ontmoet (zie hoofdstuk Muurschilderingen).

Ook andere reizen en plekken hebben invloed gehad op Henkes 
en zijn werk. In Parijs leert hij het werk van El Greco kennen. Hij 
raakt onder de indruk van diens schilderkunstige visie, zijn opval-
lende vormdeformaties en kleur. In Ierland maakt het landschap 
diepe indruk en inspireert het hem blijvend voor zijn landschaps-
schilderijen. Vele buitenlandse (natuur)studiereizen volgen. Zijn 
reizen leiden onveranderlijk tot grote series schetsen en studies 
van het landschap. 

Soms doet een verblijf in het buitenland ook terugverlangen naar 
je thuisland. Ondanks zijn gereis bleef Dolf altijd in Nederland 
wonen.
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verbeelden en tegelijkertijd de leefbaarheid van de straat moeten 
verhogen. Fantastische vogels of ontroerende kinderhoofdjes die 
je nu pas wijzen op de monumentale panden die er eigenlijk altijd 
al stonden. Dode hoeken, veelal in buurten die ooit eens prachtig 
waren maar waar de doorsnee eilandbewoner tegenwoordig alleen 
nog in de auto langs tuft, worden op deze wijze aantrekkelijker 
gemaakt.

Muurschilderingen zijn niets nieuws. Al in de prehistorie 
probeerden onze voorouders via muurschilderingen verhalen te 
vertellen en vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw sierden – tot 
ergernis van sommigen – graffiti op muren van openbare toiletge-
bouwen en leegstaande fabrieken. Soms als een ‘tag’, handteke-
ning van de maker, soms als een ware (master)’piece’.

Ras Elijah, Kura Hulanda, 1998

De afgelopen jaren heb je ze kunnen zien verrijzen in Scharloo, 
Otrobanda, op Bonaire en op veel meer plekken: muurschil-
deringen. Kunstenaars als Francis Sling, Garrick Marchena en 
Sander van Beusekom hebben op een moderne wijze, al dan niet 
met kunstenaars uit Nederland, het oude muurschilderen weer 
opgepakt. Zag je in de jaren negentig hier en daar nog Curaçaose 
taferelen van Win-Pol (onder het viaduct in Otrobanda) of Ras 
Elijah (Kura Hulanda) op strategische plekken uitgewerkt, nu zien 
we voornamelijk autonome beelden die de fantasie van de makers 
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Robert Rodrigues, Street Art Skalo



einden hebben: propaganda, het verbeteren van de leefomgeving, 
opvoeden en onderwijzen. 

Dankzij fresco’s, een vorm van muurschilderingen, kunnen we een 
glimp van het verleden zien. Hoe leefden mensen toen en wat 
hebben zij ons nu te vertellen? Een fresco (Italiaans voor ’vers’) is 
een muur- of plafondschildering waarbij de verf direct op de natte 
kalk wordt aangebracht. Na het drogen is zo één geheel ontstaan 
tussen de kalk en de verf. De techniek van het maken van fresco’s 
is los van elkaar tegelijkertijd ontstaan bij zowel de Indiërs, de 
Chinezen, de Azteken, de Egyptenaren en de Etrusken. De techniek 
werd erg populair in Italië in de vijftiende en zestiende eeuw. 
Meesters als Raphael en Michelangelo zijn onsterfelijk geworden 
door hun fresco’s.

Eeuwen later, in de twintigste eeuw, ontstond er een kunststroming 
die volledig in het teken stond van muurschilderingen, bekend als 
het muralisme. Deze kunststroming is ontstaan in Mexico en heeft 
haar oorsprong in de zeer bloedige Mexicaanse Revolutie van 1910. 
Voor, tijdens en vooral na deze revolutie brachten kunstenaars 
op verschillende plekken in de openbare ruimte door geheel 
Mexico, zowel binnen als buiten, kleurrijke schilderingen aan. Deze 
schilderingen bevatten politieke, vaak nationalistische en sociale 

Uit de geschiedenisboeken ken je misschien de afbeeldingen 
van stieren en bizons die achtervolgd worden door een stok-
mannetje met een speer? Op Bonaire en Curaçao kennen we de 
rotstekeningen die door Arawak indianen gemaakt zijn voordat de 
Spanjaarden de eilanden veroverden.  De geometrische tekeningen 
zijn gemaakt met een soort roodbruine verfstof. Tot op de dag 
van vandaag weet men niet wat de inscripties voorstellen maar 
vermoedelijk schilderden de Arawak ze op religieuze plaatsen. 
Andere theorieën suggereren dat de grotten met tekeningen 
offerplaatsen waren voor de indianen.

Dankzij deze – veelal grote – afbeeldingen weten wij vandaag de 
dag hoe het dagelijks leven er in de historie ongeveer uit heeft 
moeten zien. Dat is ook wat Ras Elijah bij Kura Hulanda heeft 
geprobeerd te doen: op de ene muur toonde hij het leven van 
Curaçaoënaars op Banda’Bou aan het begin van de twintigste 
eeuw. Op een andere muur laat hij zien wie er anno 1997 op die 
plek in Otrobanda woonden en hoe ze woonden alvorens de buurt 
zou veranderen in een hotel en hoe er van de oorspronkelijke wijk 
dus niet veel meer over zou blijven.

Er is niet altijd taal nodig om een boodschap door te geven; 
beelden spreken duizend talen. De Romeinen, Vikingen en Egyp-
tenaren gebruikten muurschilderingen als cultuuruiting in de 
openbare ruimte. Muurschilderingen kunnen verschillende doel-
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Francis Sling, Hoogstraat Otrobanda

Een bekende fresco van Michelangelo in 
de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan

Francis Sling, Parke Leyba Scharloo

Fresco van Raphael of zijn assistent “De 
Doop van Constantine” 1517–1524



Ook buiten Mexico werd Rivera 
beroemd en in 1930 vertrok 
hij naar de Verenigde Staten 
om – onder meer – in San 
Francisco een muurschildering 
te maken. Rivera werd in de 
Verenigde Staten populair en 
verzamelde ook daar een groep 
bewonderaars om zich heen. 
Tussen 1930 en 1940 produ-
ceerde hij verschillende muur-
schilderingen in de Verenigde 
Staten. Harde werkers, het 
gewone volk en de industrie 
waren de onderwerpen die 
Rivera in beeld bracht. 

Omdat Rivera graag communistische elementen in zijn werk 
toevoegde (het gezicht van Lenin bijvoorbeeld) werd zijn werk 
uiteindelijk niet altijd geaccepteerd en een enkele keer is zijn 
schildering dan ook met mokers kapotgeslagen, zoals dat op de 
afbeeldingen hiernaast bij Rockefeller Center.

boodschappen. De meeste schilderingen werden in opdracht van 
de staat aangebracht om de overwegend ongeletterde bevolking 
van het land te onderwijzen. De idealen van de Mexicaanse 
Revolutie werden in deze vaak reusachtige schilderingen verwerkt.  
Door middel van de kunstwerken werd door de staat geprobeerd 
de bevolking te verenigen en een gemeenschappelijke identiteit te 
creëren.

DIEGO RIVERA
Diego Rivera (1886–1957) was voorloper binnen deze beweging van 
het muralisme. Zijn muurschilderingen gingen terug op de traditie 
van de Olmeken, een oude beschaving uit Mexico. Na de Mexi-
caanse revolutie werden muurschilderingen gepropageerd door de 
nieuwe overheid en Rivera werd een van de belangrijkste verte-
genwoordigers. Zijn stijl was Europeser dan de andere Mexicaanse 
kunstenaars en hij maakte gebruik van felle kleuren en vormen die 
voortkomen uit het Europese kubisme en post-impressionisme. 

Zijn figuren zijn sterk versimpeld en sluiten daardoor goed aan bij 
het modernisme. Juist daarom werd Rivera ook bekend in de VS en 
Europa en kreeg hij solotentoonstellingen over de hele wereld.
Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw maakte Rivera vele 
muurschilderingen in Mexico en kreeg hij een groep volgelingen 
om zich heen. 
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Rotterdam flink getroffen door 
bombardementen. De binnenstad was kapot. Na de oorlog besloot 
de gemeenteraad om plekken in de stad te laten verfraaien door 
kunstenaars die daardoor ook weer werk kregen. Dolf schilderde 
op het plafond van een zuilengang met noodwinkels toepasselijke 
taferelen. Zijn werk van na de oorlog ademt de sfeer van het 
nieuwe begin: taferelen van het gewone leven en ook muziek zijn 
terugkerende thema’s die hij op kubistische wijze uitvoert. 

Dan komt zijn droom tot vervulling: op uitnodiging van Chris 
Engels kon Dolf naar Curaçao afreizen om daar zijn plannen voor 
een schildering van de Heilige Drie-eenheid waar te maken in de 
kapel van het St. Elisabeth Hospitaal. Dolf schilderde in ongeveer 
zes maanden tijd, wat relatief kort is, de Drie-eenheid op de altaar 
wand omringd door voorstellingen van heiligen, engelen en andere 
figuren op muurdelen en bogen. 

DOLF HENKES EN ZIJN MUURSCHILDERINGEN
De hoogtijddagen van Rivera’s muralisme waren al voorbij toen 
Dolf Henkes kennis gemaakt zou hebben met Rivera in Mexico. 
Dolf was net als Rivera een sociaal bewogen mens, betrokken bij 
de mensen in zijn omgeving. De havenarbeiders en achterstands-
wijken in Rotterdam waren onderwerpen voor Dolf. Hij wilde met 
zijn muurschilderingen ook laten zien dat hij in de maatschappij 
stond. Qua vorm en inhoud passen die muurschilderingen dus 
altijd bij de plek waar ze zijn en bij de mensen die veel op die 
plek komen. Ze zijn fijn om naar te kijken en sluiten vooral aan bij 
de belevingswereld van de bezoekers van die plek. Of dat nu een 
zeemanscafé is, een kapel, een stadion of een laboratorium. Het 
mooie is dat Dolf op deze manier iedereen bereikt met zijn visie. 
Zoals Henkes zei: “Het schilderij is maar voor één en de muur is 
voor allen.”

De muurschilderingen van Dolf, hij heeft er een twintigtal gemaakt, 
zijn zo belangrijk omdat hij daarin alle motieven uit zijn ’vrije’ werk 
uitwerkte. Hij ging dus als het ware door op werk waar hij al eens 
een tekening of schilderij van had gemaakt.

Het begon in 1932 toen Dolf voor een van de kerken in Rotter-
dam-Zuid een Kruiswegstatie* mocht schilderen. De pastoor was 
niet echt tevreden over de muurschildering maar Dolf had de 
smaak te pakken. Hij had grootse dromen over opdrachten voor 
muurschilderingen en hij had grote verwachtingen om een keer 
een Drie-eenheid** te mogen schilderen in de koepel van een kerk. 
Hij heeft zeven schetsen gemaakt voor een kapel met schilde-
ringen.

* Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus 
Christus in beeld brengen. De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan 
bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde.

** Met de Heilge Drie-eenheid wordt bedoeld: de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest.
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Muurschilderingen in de kapel van het SEHOS, van na de restauratie in 1977.    



Vooraf heeft hij vermoedelijk met de pater-opdrachtgever afge-
sproken welke heiligen afgebeeld zouden worden. Onder andere 
de heilige Augustinus, Dominicus en Franciscus werden overeen-
gekomen want de verhalen van deze heiligen pasten het beste bij 
Dolfs voorliefde voor het menselijke, het gewone leven. De Chris-
tusfiguur werd geschilderd rondom een kruisbeeld dat er al hing.
Van de originele schildering uit de jaren veertig is niet veel meer 
over dan wat foto’s. In de jaren zeventig heeft Dolf de compositie 
van zijn schildering veranderd toen het kruisbeeld was verwijderd. 
We weten niet of hij veel aan de kleuren heeft veranderd. 

Een muurschildering van zo’n formaat op zo’n belangrijke plek 
kreeg in die tijd natuurlijk veel aandacht in de Amigoe. De mensen 
op Curaçao vonden de personages die Dolf afgebeeld had niet 
allemaal even mooi en hadden kritiek op het feit dat ze er zo 
‘onheilig’ uitzagen. Dolf reageerde op deze kritiek door te zeggen 
dat “wij de natuur noch het aangezicht van God kennen.” Religi-
euze onderwerpen komen wel steeds minder voor in het werk van 
Dolf en na Curaçao heeft hij nooit meer een muurschildering voor 
een kerk uitgevoerd. 

In Rotterdam kreeg hij vele opdrachten voor grote schilderingen in 
Ahoy en de schouwburg, het Dijkzigt ziekenhuis en het Feijenoord-
stadion. Voor deze schilderingen kreeg hij volop lof. Men prees de 
speelsheid, het fleurige, het licht en de fantasie in Dolfs muurschil-
deringen. Zijn positie als muurschilder was gevestigd. Helaas zijn 
de werken niet allemaal behouden dus moeten we onze eigen Dolf 
Henkes’ op Curaçao maar extra koesteren.
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KUNST STELT OF VEROORZAAKT VRAGEN
Dat zijn belangrijke vragen, en misschien is dat meteen al een 
antwoord; “Kunst stelt vragen, is in veel gevallen kritisch en laat je 
anders kijken naar de dingen, naar je omgeving en voegt iets toe 
aan de realiteit”. Elk nieuw kunstwerk is een antwoord op de vraag 
wat kunst is en roept meestal meteen weer nieuwe vragen op. Zo 
blijft kunst heel dynamisch en in beweging door de eeuwen heen.
Een taboe gaat bijna altijd over iets waar we ‘zogenaamd’ over 
hebben afgesproken dat we het er niet over hebben. Met ‘zoge-
naamd’ bedoelen we dat het misschien niet letterlijk afgesproken 
is, maar het dat het een ‘ongeschreven regel’ is. Een soort afspraak 
of gedragsregel die in de lucht zweeft en je al doende door je 
omgeving hebt overgenomen. Deze beïnvloeding gebeurt automa-
tisch thuis, particulier in je opvoeding, maar ook door de collec-
tieve beïnvloeding van je omgeving, cultuur en de samenleving 
waarin je leeft.

ANDERS KIJKEN
We zeiden eerder dat kunst en kunstenaars vaak kritisch of 
tenminste op een heel eigen bijzondere originele manier naar de 
omgeving kijken en soms juist deze gedragsregels en vooroordelen 
(bewust of onbewust) oplichten. Ze gaan hun omgeving juist 
wel bekijken, vorm geven, de betekenissen bestuderen en het 
bijzondere ervan een vorm geven waardoor nieuwe betekenissen 
ontstaan.

In veel gevallen is het nadenken over kunst als een beroepskeuze 
al een taboe. IBB (Instituto Buena Bista) is een speciale vooroplei-
ding voor beeldende creatieve beroepen op Curaçao. We merken 
vaak dat ouders en de omgeving een grote invloed hebben op de 
leerling en frequent een vooroordeel projecteren op de jongeren. 
Zoiets als “daarmee kun je geen droog brood verdienen” en 
“kunst is meer een hobby”. Kunst en kunstenaar zijn is op zichzelf 
dus al een taboe. Wat is kunst? Is ‘kunstenaar’ een beroep? En wat 
is eigenlijk een taboe?
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Hoofdstuk 4

Taboes
“Tabú“



Iemand als de Oostenrijkse schilder en tekenaar Egon Schiele 
(1890–1918) maakte voor zijn tijd ook heel omstreden werken, en 
was het meer een obsessie om het menselijk lichaam, de lusten, 
verderf en zelfs de dood heel direct en op zijn manier te schil-
deren. Hij werd zelfs gearresteerd omdat hij een relatie had met 
een minderjarig model. 
 

Wie zijn op dit moment mensen die choqueren? Noem artiesten 
die met hun muziek, videoclips of werk taboe’s aan de orde 
stellen.

Dit schilderij van Eduard Manet uit Frankrijk zorgde in het jaar 
1883 voor veel ophef en kritiek. Waarom denk je? 

Het is geschilderd tussen 1862–1863 en is relatief groot; 208 × 263 
cm. Het werk komt uit een tijd dat kunst steeds meer over origi-
naliteit ging. Daarvoor stond de kunst meer in dienst van iets of 
iemand (bijvoorbeeld de kerk), omdat veel mensen niet konden 
lezen. De kunst was meer ‘functioneel’ zoals we nu toegepaste 
kunsten hebben; grafische vormgeving, journalistieke fotografie, 
illustratie en ook mode. Toch is er ook op die terreinen steeds 
sprake van originaliteit. Je moet opvallen om je te onderscheiden. 
Manet deed dat ook bewust; hij wilde zelfs wel een beetje 
choqueren. 
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Eduard Manet, “Le déjeuener sur l’herbe” (Lunch op het gras), 1883    

Egon Schiele, “Totes Mädchen”, 1910



Je kunt eigenlijk zeggen 
dat het spannend wordt als 
kunstenaars of vormgevers 
de grenzen benaderen van de 
eerder genoemde culturele of 
religieuze afspraken. Maar als 
kunst heel bewust wordt ingezet 
om te provoceren levert het 
meestal niet de beste kunst op. 
Het kan zelfs heel lelijk en fout 
worden als via kunst een ramp 
of moorden worden ontkend of 
gebagatelliseerd. Propaganda-
kunst voor een dictatoriaal 
land of heerser kan ook heel 
verkeerd uitpakken. Het gekke 
is alleen wel dat wanneer 
bedrijven de grens opzoeken, 
alles in het teken van geld 
verdienen, we daar minder kritisch op zijn. Of we worden langer 
voor de gek gehouden en verleid met slimme reclame advertenties 
en ‘brain-washing’ campagnes. Op geld verdienen zit nauwelijks 
taboe, terwijl de wapen-, medische-, seks- en vlees/vis industrie 
heel ver gaat met het oprekken van grenzen en een groot gevaar 
kan vormen voor de omgeving en de wereld. 

HENKES EN TABOES ‘LIGHT’
Door te reizen, of in een andere omgeving te komen dan we 
gewend zijn ervaren we overeenkomsten tussen mensen en hoe ze 
leven en met elkaar omgaan, maar ook grote verschillen. Zoals we 
gezien hebben zijn mensen naast brave volgers van wat ze geleerd 
hebben of lekker vinden gelukkig ook soms nieuwsgierig en 
kritisch. Dolf Henkes reisde ook naar steden en landen en kwam zo 
ook voor twee periodes op Curaçao terecht. Als je van een conti-
nent komt als bijvoorbeeld Europa met heel veel land(en), dan is 
een eiland als Curaçao heel apart; overal is zee en de schaal is heel 

Onderwerpen die taboes aankaarten of zelfs doorbreken zijn 
bijvoorbeeld de positie van vrouwen, seksuele geaardheid en 
gender. Beyoncé is hier een voorbeeld van.  Ook muziekstromingen 
als ‘bubbling’ of ‘dancehall’ veroorzaken met bepaalde dansbewe-
gingen veel commentaar en vraagtekens.

Rapmuziek heeft dat ook gedaan, maar wat eerst als choque word 
ervaren word vervolgens gewenning en later geaccepteerd of zelfs 
gesteld als de nieuwe norm.

Meer onderwerpen die taboe-gevoelig zijn:
• de dood
• religie (cartoons, Charly Hebdo)
• koningshuis, politiek
• ras, etniciteit
• incest
• psychiatrie
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Egon Schiele, “Liebesakt”, 1915

Conchita Wurst, winnaar 
Eurosongfestival, 2014



klein. Maar ook dat besef van schaal en afstanden bijvoorbeeld, 
als je altijd op dat eiland hebt gewoond is heel anders. Dan is 
Bandabou, of Westpunt heel ver weg wanneer je in de stad woont.

Henkes wilde niet provoceren met zijn werk. In tegendeel; hij kon 
niet anders zoals veel echte kunstenaars die de extreme keuze 
maken om alleen te  schilderen en tekenen en zijn leven op die 
manier een betekenis geven. Hij was een aparte man, die bij zijn 
zus en broer bleef wonen en door zijn omgeving in Rotterdam 
werd geaccepteerd als de schilder. Hij ging in bordelen kijken 
en liet zich inspireren door de prostituees en zijn homoseksuele 
geaardheid moest hij verbergen. Natuurlijk kwam hij daarmee 
in confrontatie met zichzelf en ook met het toen nog veel meer 
heersende geloof, de kerk, de pastoor, etc.

In een voorafgaand hoofdstuk gaat het over passanten kunstenaars 
en reizen. Henkes was net als veel buitenlandse gastkunstenaars 
bij het IBB een passant, iemand die even of wat langer langskomt 
en zijn/haar invloed heeft op de gevestigde ideeën, gewoontes en 
gedachtes. In principe zou je zelfs kunnen zeggen dat we allemaal 
passanten zijn op deze wereld, die een bepaalde invloed hebben 
en iets achterlaten. Als je oma of papa er niet meer is, merk je 
later, bijvoorbeeld als je zelf kinderen hebt welke gewoontes je 
hebt overgenomen. Vaak worden die dingen nog duidelijker als je 
relaties krijgt en iemand het allemaal heel anders doet of vindt. 
De invloed van Dolf Henkes was niet ontzettend groot en hij heeft 
geen grote taboes doorbroken, maar hij heeft wel accenten gezet 
en mensen net iets ander laten kijken; lichte taboes aangekaart. 
Ook wat betreft de esthetiek, want zijn werk werd zeker niet door 
iedereen mooi gevonden. En tot slot, wat is het mooi dat we nu na 
zoveel jaren weer naar zijn werken kijken en we reageren erop met 
opnieuw verbazing, irritatie en/of waardering.
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DE NEGENTIENDE EEUW
De fascinatie voor de Oriënt (het oosten) kwam in vele hoeken van 
de negentiende-eeuwse samenleving terug, ook in de schilder-
kunst. Exotische gewaden, naakte vrouwen, harems en slangenbe-
zweerders: het is allemaal te zien in kunst van deze tijd.

De kunstenaar laat ons zien hoe een Assyrische heerser die 
zelfmoord wil plegen, emotieloos toekijkt terwijl zijn bezittingen, 
harem en paarden verzameld worden om ze samen met hem in 
de verzengende vuurzee van zijn zelfmoord te laten opgaan. 

• In zijn schilderijen paste Delacroix de ‘claire-obscure’ techniek 
toe om zo een licht- en donkerwerking te creëren. Welk effect 
heeft dit op het schilderij? 

• Wat valt je nog meer op aan de lichtval? Gebruik termen als: 
lichtrichting, eigen schaduw, slagschaduw. 

• Vind je dit een statisch of dynamisch schilderij? Waarom?
• Vertel iets over de compositie van dit schilderij. Denk aan termen 

als: centraal, verticaal, horizontaal, diagonaal of zie je een andere 
richting?

• Worden er vormen of voorwerpen afgesneden? Zijn er dingen/
vormen die vaker te zien zijn?
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Kijkwijzer
In deze kijkwijzer ga je naar afbeeldingen 
van schilderijen kijken en erover praten. Welk 
gevoel roept het schilderij bij je op? Wat zie je 
eigenlijk? Hoe heeft de kunstenaar dat effect 
gemaakt? Beantwoord de vragen klassikaal of in 
kleine groepjes en praat over de verschillende 
antwoorden. Zijn de meningen erg verschillend? 
Zie jij wat je klasgenoot ook ziet?

Eugene Delacroix “ De dood van Sardanapalus”, 1827



• Wat denk je dat het doel was van deze tekeningen?
• Zijn de tekeningen naar de waarneming gemaakt? Hoe zie je dat?
• Wat is er in de plaatjes allemaal te zien?
• Hoe zijn de werken gemaakt? Welke materialen heeft de kunste-

naar gebruikt?

DE NEGENTIENDE EEUW
In de achttiende en negentiende eeuw kwamen er plaatjes uit 
de (voormalige) koloniën terug met beeltenissen. Oorspronke-
lijke bewoners, inheemse planten, ze worden allemaal in beeld 
gebracht.
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Giulio Ferrario (1767–1847)

John Gabriel Stedman, Suriname Maria Sibylla Merian, Suriname



• Waar doet het kunstwerk je aan denken?
• Wat vind je van het kunstwerk? Bijvoorbeeld mooi, lelijk, eng, 

boeiend, somber, vrolijk. Leg uit.
• Wat is er te zien?
• Welk gevoel roept het kunstwerk bij je op? Bijvoorbeeld blij, 

droevig, bang, woede, eenzaamheid, vrolijk, verliefdheid. Leg uit.
• Vind je het kunstwerk origineel en/of goed bedacht? Wat maakt 

dat je daar zo over denkt? (Onderwerp/materiaal) Leg uit.
• In hoeverre herken je de vormen nog en waar zijn ze veranderd 

of geabstraheerd?
• Vertel iets over kleuren in dit schilderij. Noem daarbij termen 

als: primaire, secundaire en tertiaire kleuren; koude- en warme 
kleuren. Denk ook aan kleurcontrasten: kleur/kleur; licht/donker; 
complementair, kwantiteitscontrast.

DE MODERNE TIJD: PICASSO
Kunstenaars in Europa werden beïnvloed door beelden van de 
“primitieve volkeren”. Zo is van Picasso bekend dat hij naar Afri-
kaanse maskers keek en er zelf ook in zijn atelier had. Ze vormden 
een grote inspiratiebron en zorgden voor de eerste abstractie in de 
Europese kunst. Het kubisme was geboren
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Pablo Picasso, “Les demoiselles d’avignon” 1908

De jonge Pablo Picasso in zijn atelier



PAUL GAUGUIN

• Leg uit wat fotografie met dit schilderij gemeen heeft. Denk aan 
het beeldvlak.

• Vertel iets over kleuren in dit schilderij. Noem daarbij termen 
als: primaire, secundaire en tertiaire kleuren; koude- en warme 
kleuren. Denk ook aan kleurcontrasten: kleur/kleur; licht/donker; 
complementair, kwantiteitscontrast.

• Wat denk je dat de kunstenaar bedoeld heeft met de titel?
• Wat vind je van dit kunstwerk? Welke trekt jou meer aan deze of 

die van Picasso? Leg uit waarom.
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Paul Gauguin, “Aha oe feii? (Eh quoi! tu es jalouse?)”, 1892



• Vertel iets over kleuren in deze schilderijen. Noem daarbij 
termen als: primaire, secundaire, tertiaire en niet-kleuren; 

• Vertel, waar zie je overlapping?
• Geef een voorbeeld van dieptewerking in deze schilderijen. 

Gebruik termen als: hoger plaatsen, vergroting en plasticiteit.
• El Greco heeft aandacht besteed aan het schilderen van struc-

tuur en stofuitdrukking. Laat zien waar hij dat doet.

EL GRECO
Dolf Henkes hield erg van het werk van El Greco. Zoals je hieronder 
ziet leefde El Greco ongeveer 300 jaar voor Dolf. De onderwerpen 
in El Greco’s werk zijn katholiek van aard. Misschien zie je ook 
overeenkomsten in de stijl van schilderen, het kleurgebruik en de 
penseelhantering. Kijk maar eens goed naar beide werken.
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El Greco, “Heilige Dominicus in gebed”, jaartal onbekend

El Greco, “San Martin y el mendigo”, 
1597–1599



DOLF HENKES
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Dolf Henkes, “Maria-
Boodschap”, 1938

Dolf Henkes, “Misdienaar”, 1940

Dolf Henkes, “Zwembad”, 1953

Dolf Henkes, “Ezels”, 1947
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Dolf Henkes, “Kade van de H.A.L.”, 1958

Dolf Henkes, “Pieter Mai, Curaçao”, 1978

Dolf Henkes, “Terras”, 1977

DOLF HENKES



symmetrische, asymmetrische.
• Waar is het licht/donker? Welke schaduwen zie je?
• Hoe is de diepte werking? Worden er dingen afgesneden? Zie je 

overlapping?
• Zijn er dingen en/of vormen die vaker te zien zijn?
• Wat voor een compositie zie je? (centraal, verticaal, horizontaal, 

diagonaal of zie je een andere richting?)
• Hoe groot of klein is het kunstwerk?
• Welke informatie heb je over het kunstwerk? Wat was de bedoe-

ling van de kunstenaar zelf?

5. OORDEEL
Is je mening nu anders dan je mening zoals je die hebt omschreven 
bij de associatieoefening? Leg uit.

DOLF HENKES
Bekijk de afbeeldingen van Dolf Henkes op de vorige pagina’s.

• Welke werken zijn volgens jou op Curaçao gemaakt en welke in 
Nederland? 

• Wat zijn opvallende overeenkomsten en wat zijn de verschillen?
• Vertel iets over de penseelhantering van Dolf Henkes.

Kies een werk en bespreek de volgende vragen.

1. ASSOCIATIE
• Wat valt als eerste op aan het kunstwerk?
• Waar doet het kunstwerk je aan denken?
• Wat vind je van het kunstwerk? Bijvoorbeeld mooi, lelijk, eng, 

boeiend, somber, vrolijk. Leg uit.

2. ONDERWERP
• Wat is er te zien?
• Bedenk je eigen verhaal bij het kunstwerk. Wat is er aan het 

kunstwerk vooraf gegaan, wat gebeurt er nu en wat zal er straks 
gebeuren?

3. GEVOEL
• Welk gevoel roept het kunstwerk bij je op? Bijvoorbeeld blij, 

droevig, bang, woede, eenzaamheid, vrolijk, verliefd. Leg dit uit.
• Vind je het kunstwerk origineel en/of goed bedacht? Wat maakt 

dat je daar zo over denkt? (onderwerp/ materiaal) Leg uit.

4. STIJL EN VORM
• Hoe is het gemaakt?
• Wat voor een materiaal heeft de kunstenaar gebruikt?
• Welke kleuren heeft het kunstwerk? Denk aan: primaire, secun-

daire, tertiaire kleuren en niet-kleuren; koude en warme kleuren. 
• Zitten in dit werk kleurcontrasten: kleur/kleur; licht/donker; 

complementair, kwantiteitscontrast?
• Welke vormen zie je? Denk aan geometrische, organische, 
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OPDRACHT IN 10 STAPPEN

 DE HELE GROEP

1. Meet de gekozen muuromvang.

2. Kies een breed thema als onderwerp (zie onder).

3. Maak minimaal 3 ideeschetsen per persoon.

REKENGROEP TEKENGROEP FIJNSCHILDERS

4. Verzamel alle schetsen 
van je groep die je wilt 
gebruiken.

Verzamel alle schetsen 
van je groep die je wilt 
gebruiken.

5. Teken een raster van 
1 bij 1 cm op elke 
tekening.

Bepaal samen met de 
Rekengroep de grove 
indeling van de muur 
met jullie tekeningen.

Neem foto’s en zorg voor 
publiciteit naar buiten.

6. Bereken de omreken-
factor. Bijvoorbeeld: 
elke centimeter in 
schets wordt 5 cm op 
muur.

Wanneer de tekeningen 
over zijn gezet op de 
muur, bepalen jullie of 
de grote tekening een 
mooi geheel is geworden. 
Voeg eventueel laatste 
dingetjes toe.

7. Teken met potlood het 
vergrote raster op je 
muuroppervlak.

Help mee om het raster 
op het muuroppervlak te 
tekenen.

8. Combineer de schetsen binnen de indeling tot een groot, lang werk.

9. Zet de schetsen op de muur. Elke leerling zet een deel van het grote 
werk op de muur. Je kunt hiervoor ook een overheadprojector of beamer 
gebruiken.

10. De hele klas schildert een deel in van het grote 
doek. Dat betekent kleuren afstemmen met 
elkaar!

De details schilderen en 
zorgen voor een mooie 
afwerking.

Dolf Henkes heeft tientallen muurschilderingen gemaakt. Een 
muurschildering maken is even wat anders dan op papier of 
doek werken. De ondergrond is anders, maar vooral het formaat 
is anders. Toeschouwers zullen anders op je werk kijken dan 
wanneer je een schilderij aan de muur hangt. Misschien komt de 
toeschouwer een trap oplopen, misschien kan hij het werk nooit 
recht van voren met afstand bekijken. Allemaal elementen waar 
je rekening mee dient te houden als maker.
 
Je gaat een groot schilderwerk maken waar je met een hele 
groep samen aan werkt. Wel krijgen jullie verschillende rollen. 
We hebben ontwerpers, mensen met goede ideeën, schilders en 
combinatie-mensen. De docent bepaalt of jullie met de hele klas 
aan een werk werken of dat de klas wordt opgedeeld in kleinere 
groepjes. Het eindwerk moet er een van de hele groep worden. 
Gezamenlijk kiezen jullie dan ook een thema voor deze schilde-
ring. Voorwaarde is wel dat het iets met de actualiteit te maken 
heeft.
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Opdracht

Muurschilderen
Doelgroep: klas 3 VMBO, HAVO, VWO of hoger
Totale tijdsduur: ongeveer 10 klokuren  
(gelijk aan 14 lesuren van 45 minuten)



ALS JE GEEN MUUR HEBT
Bespreek met de schoolleiding of er een muur bij de kantine of in 
een klaslokaal gebruikt kan worden. Indien er geen muur beschik-
baar is kan door middel van een oud laken, verstevigd met papier 
en papier-maché lijm, een groot doek gemaakt worden. Een ander 
alternatief is om vellen papier aan elkaar te plakken. 

EVALUATIE
• Hoe was de samenwerking? Bespreek dit met elkaar.
• Is het schetswerk en rekenwerk tot hulp geweest? Waarom wel 

of niet?
• Wat was de kwaliteit van de totale schets?
• Wat ging goed of niet goed bij het overzetten van de schets op 

de muur?
• Wat is de kwaliteit van het eindwerk?
• Wat is de kwaliteit van de techniek van het eindwerk?
• Welke resultaten zijn er behaald bij de foto- en mediagroep?
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3. Maak een “kaart” van jouw route. Misschien is het een letterlijke 
kaart, misschien is het een ander schematisch overzicht van jouw 
route. Zet een aanwijzing waar jouw foto’s toepassing op hebben.  
(3 uur)

4. Kies drie van je foto’s en verwerk ze elk tot een nieuw beeld. Let 
op: dit hoeft nog maar in schetsvorm. Ga hier niet al te lang op 
door. Het idee is dat je een vervreemding of een nieuwe inter-
pretatie geeft aan elk van jouw drie foto’s. Het gaat er om dat het 
beeld aantrekkelijk wordt. (3 uur)

5. Uiteindelijk kies je een van bovenstaande beelden, of een com-
binatie van je schetsen. Deze verwerk je in een techniek die jij 
wilt. Ruimtelijk mag ook! Denk lekker groot. (4 uur)

6. Presenteer je eindwerk samen met de kaart aan je klasgenoten. 
Vertel in eigen woorden over je route en hoe je tot je eindwerk 
gekomen bent. (1 uur)

TECHNIEK PER STAP
• Stap 1 tekst
• Stap 2 foto’s, liefst ook een keer (zwart/wit) geprint
• Stap 3 papier, potlood, krijt, pen, prints, inkt, verf
• Stap 4 vrij
• Stap 5 vrij
• Stap 6 mondeling met je werkstukken of een powerpoint 

presentatie.

CRITERIA EN BEOORDELINGEISEN
• Is de omschreven route duidelijk? (Maximaal 1 punt)
• Wat is de kwaliteit van de 10 foto’s? (Max. 1 punt)
• Wat is de kwaliteit van de kaart? (Max. 2 punten)
• Is het schets- en denkproces tot het eindwerk duidelijk? (Max. 1 

punt)
• Zijn er een logische keuzes gemaakt? (Max. 1 punt)
• Wat is de kwaliteit van het beeld van het eindwerk? (Max. 2 

punten)
• Wat is de kwaliteit van de techniek van het eindwerk? (Max. 2 

punten)

Je bent dagelijks onderweg: van huis naar school en terug. Elke 
dag kom je voorbij dezelfde plekken. Sommige plekken veran-
deren nooit. Andere plekken worden opgeknapt of verbouwd. 
Maar ook de overige weggebruikers veranderen, details kunnen 
wijzigen. Welke elementen van je route tussen school en huis zijn 
voor jou essentieel?

In je totale leven ben je ook onderweg. Je bent onderweg van 
jong naar oud. Je gaat bepaalde fases door in je leven. Daar 
horen bepaalde ontwikkelingen bij: je leert lopen, je leert praten, 
je leert vrienden kennen, je lichaam verandert.

Misschien kun je nog meer manieren van “onderweg” bedenken 
die op je leven van toepassing zijn.

OPDRACHT IN 6 STAPPEN
1. Maak de keuze uit een bepaalde manier van Onderweg voor jou. 

Leg deze route uit in woord. (1 uur)
2. Maak minstens 10 foto’s die voor jou die route in beeld brengen. 

(Denk niet te groot, details en close-ups mogen ook!) (2 uur)
OPDRACHT PASSANTENKUNST
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Opdracht

Passantenkunst 
Onderweg
Doelgroep: klas 3 VMBO, HAVO, VWO of hoger
Totale tijdsduur: ongeveer 13 klokuren  
(gelijk aan 17 lesuren van 45 minuten)
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Naast school heeft Vinz.100 vanaf 1989 onder verschillende 
pseudo niemen op straat gewerkt als graffiti-kunstenaar. Daarmee 
wordt hij met zijn verhuizing naar Rotterdam onderdeel van een 
Rotterdamse graffiti-crew.

In 1997 komt deze crew in contact met een graffiti-crew uit Parijs 
met dezelfde interesses. Hierdoor ontstaat er een uitwisseling en 
breekt de samengevoegde groep straatkunstenaars door op Euro-
pees niveau.

De Naam Vinz.100 is dan ook een Franse woordspeling voor 
Vincent: ‘cent’ betekent in de Franse taal ‘100’. De keuze om niet 
in de bouw te gaan werken maar om met graffiti-art zijn geld te 
gaan verdienen was geen moeilijke keuze. In 1998 begint hij met de 
eerste muurschilderingen en kleine opdrachten. Zijn kennis deelt 
hij op scholen tijdens de CKV-uren maar ook in buurthuizen en 
jeugdgevangenissen.

In 2005 ontmoet hij Dave van der Heijden en start hij in opdracht 
van Dave bij de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) 
naast het lesgeven ook met het coachen van aankomende cultuur-
docenten.

Met het coachen in 2005 begint ook het professionaliseren. 
Vinz.100 begint met het geven van teambuildingen voor grote 
bedrijven, wordt gevraagd voor evenementen en festivals, werkt 
op muren met grote oppervlakten en op zijgevels van gebouwen. 

MUURSCHILDERINGEN OP BONAIRE
In het kader van ‘Passantenkunstenaars in de Cariben: Dolf Henkes 
uitgelicht’ verblijft street art kunstenaar Vinz.100 (spreek uit als: 
Vincent) vijf weken in BonAIResidence op Bonaire om samen met 
leerlingen muurschilderingen te maken. 

VINZ.100
Geboren en opgegroeid in Brabant, met een moeder uit Suriname 
en een vader uit Indonesië, hebben andere culturen, reizen, 
bezoekende familie en exotisch eten altijd een grote rol gespeeld 
in het leven van Vinz.100. ‘Nieuwsgierigheid naar meer’, is iets wat 
hij al had lang voor hij in aanraking kwam met ‘street-art’. Tijdens 
zijn HAVO-opleiding komt de kunstenaar op dertienjarige leeftijd 
in aanraking met de graffiti en de hiphop cultuur; dit maakte zijn 
drang naar de grote stad alleen maar nog groter.

Na de HAVO gaat hij in 1994 dan ook direct op kamers wonen en 
start hij met de studie Architectuur. Later switcht hij naar de oplei-
ding Bouwkunde aan de HTS in Rotterdam.

Opdracht

Streetart



OPDRACHT 
STREETART — 36

street-art en graffiti trajecten. Ze beheren de eerste legale ‘oefen-
muur’ in Nederland: met een app kan een dagvergunning worden 
gekregen om op de muur te werken. Ten slotte doen ze graffiti en 
street-art expo’s en werken ze aan een internationaal street-cul-
ture festival.

DISCUSSIEOPDRACHT
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen ‘street-art’, 
‘graffiti’ en ‘muurschilderingen’?

DOE-OPDRACHT
1. Wordt bewust van kleur en vorm.  

Zoek op de instagram account van ‘rewriters010’ en van 
‘Pow!Wow!Worldwide’ je twee favoriete kunstenaars. Maak een 
screenshot en leg uit waarom je deze kunstenaars hebt gekozen. 

2. Kies een kunstenaars-naam voor jezelf. 
Net zoals muzikanten hebben street-art kunstenaars vaak een 
pseudoniem. Hoe zou jij jezelf noemen? 

3. Wordt je bewust van je omgeving. 
Maak met je telefoon een foto van de (volgens jou) beste street-
art locatie op het eiland. Leg uit waarom je deze locatie hebt 
gekozen. 

De vraag is enorm maar de mogelijkheid om eigen creativiteit te 
implementeren altijd laag. Het werk als een soort ‘urban reclame-
bureau’ begint dan ook langzaam te vervelen. Vinz.100 verlangt 
naar nieuwe uitdagingen en meer creatieve vrijheid. 

In 2014 komt hij Dave weer tegen en starten ze samen het ‘Rewri-
ters010 project’. Dit project geeft Rotterdamse kunstenaars een 
plaats op muren in hun eigen stad.

Wat vooral belangrijk is in dit project, is dat de focus ligt op muur-
schilderingen met vrij werk van de kunstenaar, in tegenstelling tot 
het technisch uitvoeren van een schildering zoals de opdracht-
gever hem voorschrijft.

Het ‘Rewriters010 project’ slaat aan en in 2016 winnen Vinz.100 
en Dave met het project de ‘Aardig Onderweg Award’ van de RET*. 
Met de juryprijs winnen ze een geldbedrag en met de publieksprijs 
winnen ze een reis naar het grootste street-art festival ter wereld: 
Pow!Wow!Hawaii. 

Momenteel zijn Dave en Vinz.100 op het gebied van street-art 
bezig met muurschilderingen en het uitbreiden van de ‘Rewriters 
street-art app’. De kunstenaars werken met een groep opkomende 
Rotterdamse talenten die ze helpen een sprong te maken in hun 
carrière. Op gebied van educatie zijn ze bezig met een aantal 

* RET: vervoerbedrijf dat actief is in het stadsvervoer in en om de stad 
Rotterdam
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