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Kijkend naar afbeeldingen
van zijnwerk spreekt de schilder van
’een soortLSD-trip’. Het beeld in een blik
van- gen? Onmogelijk. ’Après
Nous le Délu- ge’, ofwel ’Na ons
de Zondvloed’, be- slaat de hele
achthoekige ruimte en
bedekt een oppervlak van
zeker 1500vierkante
meter.Mozaïekvloer
Daarom wijzen kompassen,
ingelegdin de mozaïekvloer, naar het
Noorden:daar kan de kijker zijn reis
door dezaal beginnen. Vol hoop en
verwach- ting laat daar een
kind zijn bootje tewater.
Dan volgen er beelden die
lijken tezijn gesuggereerd door 17e-
eeuwsezeeschilders. Met zeilen bol
van dewind razen oorlogsschepen
over woe- dende zeeën waar
bloedig slag wordtgeleverd. Door de lucht
scheren Apa- che-helikopters
en raketten, gemaaktvan beursberichten.
Wastafels metdaarin dobberende
scheepsmodellenstorten als kogels uit een
mitrailleur inzee. Bovenin de ronde koepel
waar- door het zonlicht
binnenvalt, reikengebouwen omhoog naar een
hemel voldieren. De reis eindigt met de
apoca- lyps waar Jeroen Bosch
de regie lijkt tehebben. Dat wil zeggen: zo
kijkt dewesterse mens. Scholte weet
dat Japan- ners van rechts naar
links lezen. „InNagasaki, waar mensen nog
weten hoedaar in 1945 de tweede
atoombom viel,bekijken ze het werk van de
onder- gang naar de hoop.”
Venetië
In 1990 vertegenwoordigt hij
Neder- land op de Biënnale
van Venetië.Scholte oogst lof, maar de
naderendeEerste Golfoorlog legt de
kunsthandelplat. Er wordt niets verdiend.
Juist danintroduceert Simon Levie,
gepensio- neerd directeur van
het Rijksmuseum,hem in Japan. Op grond waar
in 1945slachtoffers van de atoombom
op Na- gasaki zijn begraven,
verrijst dan Hol- land Village,
een stad met louter ko- pieën
van markante gebouwen uit
steden als Hoorn, Leiden en
Alkmaar.„Gedoemde grond”, zegt
Scholte.Ook van Huis ten Bosch, door
Jacobvan Campen ontworpen voor
stadhou- der Frederik Hendrik,
wordt een repli- ca gemaakt. Zij
het dat koningin Bea- trix
verbiedt dat schilderingen in de
Oranje Zaal worden
gekopieerd.Scholte staat dan al bekend als
kunste- naar die met respect
voor traditienieuw verrassend werk maakt.
Boven- dien werkt hij met
assistenten, net alsde oude meesters die in hun
ateliersvolop leerlingen
hadden.

Die stijl ontstaat in zijn
academietijd:„De kunst was toen
minimalistisch, jezag geen persoonlijke
elementen. Depunkbeweging was daarop een
reactie:rouwe explosies van
menselijkheid,zonder de pretentie iets
nieuws temaken. Doe maar waar je zin
in hebt.Revolutionair, maar ook dat
werd eendogma en daar heb ik een
hekel aan.Misschien was het juist
revolutionairom met fotografsche
precisie porno- plaatjes na te
schilderen.”Levie herkent in Scholte de
idealekunstenaar voor het Japanse
Huis tenBosch. Hij mag zelf iets
verzinnen, alshet maar over de historie
van descheepvaart
gaat.Huwelijken
„Ik zocht plaatjes en
combineerdebeelden die niets met elkaar te
makenhebben. Schepen,
beursberichten,wastafels. Want alles mag, als
je maarrespect heb voor de traditie.
Met eencomputer werd voor die
ruimte hetontwerp gemaakt dat ik
uitvoerde mettwaalf assistenten uit Europa en
Japan,

inclusief twee medewerkers
van eenAmerikaanse vervalser van
oude mees- ters. We kregen er
vier jaar voor. In dietijd maakten we van alles
mee, vanruzies tot huwelijken. Terwijl we
bezigwaren keek het publiek mee.
Sommi- gen kwamen elke
week terug.”Een paar maanden voor de
voltooiingverliest hij in Amsterdam bij
een nogsteeds niet opgehelderde
aanslag hijbeide benen. Zijn vrouw
Micky Hoo- gendijk blijft
ongeschonden, maargaat niet lang daarna bij
hem weg.Genezing en revalidatie
vertragen hetproject, maar Scholte werkt
door.In 1995 is hij klaar. „In die
wereld volkopieën had ik iets nieuws
gemaakt,iets wat ik nooit meer zou
herhalen.Michelangelo haatte het
werken aande Sixtijnse Kapel, maar ik
voelde mena ahoop vrij. Ik hoefde niets
meer tebewijzen, kon iets nieuws gaan
doen,iets anders gaan
ontdekken.”Scholte keerde nooit terug in
het Hol- land van Nagasaki.
„Toch gaat dat ooitnog eens gebeuren, samen
met mijnvrouw en
kinderen.”

’Après Nous le Déluge’ is te zien
in Hol- land Village, Nagasaki.
Geflmde impres- sies daarvan
zijn te zien op YouTube.
Rob Scholte exposeert zijn
werk in hetRob Scholte Museum, Den
Helder.www.robscholtemuseum.nl

Japanners komen naar

Amsterdam om

Rembrandts
’Nachtwacht’ te zien.

Hoeveel Nederlanders

zagen in Japan het werk

van Rob Scholte?

’Na ons de zondvloed’

S amen met drie
collega’s be-
schilderde Caesar van
Ever- dingen muren en
plafond

van de Oranje Zaal in
hetHaagse paleis
Huis tenBosch. Het zijn

hallucinerende beel- den van
een hemel vol engelen enhelden. In 1995 voltooit de
eveneens inAlkmaar opgeroeide Rob
Scholte metzo’n zelfde ’vleiend penseel’,
in deexacte kopie van Huis ten
Bosch teNagasaki het grootste schilderij
van de20ste eeuw: ’Après Nous le
Déluge’.

Tekst: Hans
VisserFoto: Rob Scholte
Museum

Deze zomer reist Hans Visser
wekelijks door de tijd aan de
hand van een meesterwerk
uit de beeldende kunst. Van- daag de
muur- en plafond- schildering ’Après
Nous le Dé-

luge’ in de kopie van Huis ten
Bosch te Nagasaki van Rob
Scholte uit 1995.

Meesterswerk

Page 1 / 1

Meesterwerk 7 Rob Scholte 190817.pdf Open with CloudConvertOpen with CloudConvert

https://www.google.com/settings/storage?authuser=0
https://drive.google.com/drive/
https://www.google.nl/intl/en/options/
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://drive.google.com/drive/%3Ftab%3Dmo&service=writely
http://www.robscholtemuseum.nl/

