
Rens Krikhaar: ‘Een triomf is nog geen overwinning’

Soms moet er geknokt worden

Hij gebruikt het eeuwenoude genre van het zeestuk om zijn eigen geschiedenis te verbeelden. En

de onze. Rens Krikhaar laat zien dat zelfs met de meest glorieuze zege de ondergang niet kan

worden afgewend, omdat het echte gevaar in de diepte schuilt. “Winnaar ben je hooguit voor

even.”

Het was op een paradijselijk Japans strand dat het monster zich opdrong. “Er spoelde iets aan wat

een rare, dennenappelachtige vorm had. Het leek een grote worm, een centimeter of 30 lang en

zonder kop. Ik zat met een vriend gebiologeerd te kijken hoe het ding zich oprichtte, toen er een man

aankwam en het met een stok boos de zee in sloeg.” Maar de zeekomkommer, want dat was het,

kwam met de golven teruggerold. “Het had iets mythisch”, vertelt Rens Krikhaar. “Hoe de mens

vergeefs probeert de natuur terug te dringen.”

In zijn serie Holothuroidea (de Latijnse benaming van de zeekomkommer) gaf Krikhaar het dier

reusachtige proporties. Op een van de tekeningen zien we mensen als nietige stipjes in de weer, in

een vruchteloze poging het monster in bedwang te krijgen. Tegen de natuur staan we machteloos,

“hoeveel we ook bezitten, hoe rijk we ons ook uitdossen, hoe zwaar we ons ook bewapenen”. Op de

tekeningen uit de serie Under Sea Disturbances strekken tentakels zich vanonder de golven dreigend

uit naar zowel de wrakstukken van een kapotgeschoten schip als naar de gave romp van de

zegevierende driemaster.

Uit de serie Under Sea Disturbances



Winnaar

Een triomf is nog geen overwinning. Krikhaar beschouwt het sinds kort als zijn motto. “Eén zin die

beelden kan oproepen maar ook iets zegt over mijn werkethos, mijn levenshouding, hoe ik erover

denk.” Eigenlijk ben je nooit winnaar. “Hooguit voor even. In elk geval is het zinloos om als een

pronkschip rond te willen varen.”

Het thema diende zich aan in een droom die hij een paar jaar geleden had. “Ik liep naar een plek

waar ik ooit ben geweest en waar dingen zijn gebeurd. Het was alsof ik aankwam op een donkere,

verlaten filmset. Ik trof alleen de setting aan, die wel de herinnering aan de gebeurtenissen opriep.”

Zonder in te gaan op wat er destijds is voorgevallen beschrijft Krikhaar de droom als een flashback

met louter decor. “Ik kwam in mijn eigen geschiedenis terecht. Er was niemand meer, maar ik wist

meteen: oh ja, zo zag het eruit.”

Ondergang

Zo sterk was het tafereel dat het hem ook aanzette tot nadenken over zijn beeldtaal. En inmiddels

weet hij dat het mechanisme van die droom hem helpt, ook om eenheid aan te brengen. “Ik heb

gemerkt dat ik het fragmentarische ermee uitsluit en in m’n hoofd heel krachtige beelden kan

oproepen, die een tekening of schilderij worden.” Zoals in 2011 de tekeningen van de

zeekomkommer, het eerste werk dat hij na die droom maakte. “Ik ging ook nadenken over het

verhaal, waarin wij mensen eigenlijk constant worden bedreigd met de ondergang.”

Een verhaal waarvoor hij op zijn eigen manier teruggrijpt naar het klassieke genre van het zeestuk,

dat hem van jongsafaan fascineert. Veel van de zeeslagen die Krikhaar verbeeldt staan in de

geschiedenisboeken, en in spektakel doen ze niet voor de historische schilderijen onder. Toch zijn ze

zo hedendaags als het maar kan, in stijl en techniek, maar vooral in de vragen die Krikhaar stelt bij de

zin van deze exercities. “Er zit zoveel tegenstrijdigheid in. Schepen die elkaar bevechten, terwijl de

zee of oceaan in al haar onberekenbaarheid een nog veel grotere vijand is. De pracht en praal,

waarmee ook de naties zichzelf laten zien. Waarom die fraai bewerkte spiegels aan een schip, als je

elk moment ten onder kunt gaan? Het is al absurd dat je je met houten schepen op open zee waagt.”

Bewondering

Michiel de Ruyter deed het, uit volle overtuiging. Krikhaar maakte een serie tekeningen over de

beroemde Tocht naar Chatham (The Dutch raid on the Medway) uit 1667, waarbij de Nederlanders

onder aanvoering van onze bekendste zeeheld de Engelse vloot in de pan hakten. Krikhaar (“Ik heb

veel bewondering voor De Ruyter”) benadrukt het puur militaire karakter van deze actie: “De

Engelsen hadden daarvóór gruwelijk huisgehouden op Vlieland en Terschelling. De Nederlanders

hebben zich niet tegen burgers gericht.” Niet dat hij blind is voor de bruutheid van deze ‘oerreactie’,

die in deze vorm nu niet meer denkbaar is. “Al bestaat het gedrag nog steeds, kijk maar naar de

situatie in de wereld van nu.”



Uit de serie The Dutch raid on the Medway

De kunstenaar komt zelf niet bepaald over als een vechtersbaas. Toch zegt hij: “In ieder van ons

schuilt iets van een piraat, denk ik. En dat moet ook.” Met lichte aarzeling: “Die Tocht naar Chatham

vind ik als reactie eigenlijk gewoon gerechtvaardigd. Later hebben de Nederlanders het alsnog

moeten ontgelden, dus dat roept ook weer de vraag op wat het allemaal waard is.” Toch, die

‘innerlijke piraat’ kan ons helpen de balans te vinden, is Krikhaar’s overtuiging. “Tussen flexibel zijn

en gáán voor je doelen. Tussen goed en kwaad. Tussen ego en algemeen belang. Wie alleen maar

meebeweegt komt niet verder”, zegt hij. “Soms moet er geknokt worden.”

Ontdekkingsreiziger

Toen hij zijn fascinatie voor de wereld van oude zeehelden en piraten kon verbinden met zijn kunst

viel alles samen. Na de goede ontvangst van het werk waarmee hij afstudeerde kwam Krikhaar naar

eigen zeggen terecht in een zwart gat, een bittere zoekmodus waarin hij geen antwoord vond op de

vraag waar zijn kunst over zou moeten gaan. Tot het moment van die droom. “Als kind wilde ik

ontdekkingsreiziger worden en archeoloog. Ik ging met mijn opa naar het Scheepvaartmuseum, hij

kon prachtig vertellen. In de tuin speelde ik die zeestukken na, in m’n eentje, in een soort mini-re-

enactment. Dat had ik allemaal achtergelaten in mijn eigen geschiedenis, maar in die droom kwam ik

het weer tegen.”



Hij ontdekte dat het over hemzelf gaat, “over de manier waarop ik over het leven denk en zelf

geschiedenis zou willen schrijven. Wanneer je klein bent wordt je geleerd braaf te zijn. Maar soms

moet je slecht doen om goed te bereiken, en dan is nog de vraag: hoe slecht is het? Dat zie je in de

hele geschiedenis. Die Tocht naar Chatham was een bravoure-actie, agressief, maar ook één waar lef

voor nodig was. En dan kun je iets verwachten. Zodra je spanning oproept komen ook de beesten uit

de diepte tevoorschijn.”

Dreiging

In zijn werk staan ze ook voor zijn eigen angst, erkent hij. “De dreiging van dingen die kunnen

clashen, ook in relaties.” Hij was een dromerig kind, vertelt hij, “een makkelijk doelwit”. Lachend:

“Als jongetje had ik niet de houding waarmee je dingen kunt bereiken. Maar ik fantaseerde er wel

over.” Inmiddels is de strategie helder. Hij weet welke kant het op gaat, en waarom. Zijn vaderschap

heeft de ‘oerguts’ alleen maar versterkt. “Misschien ben ik daardoor nog vastberadener geworden.”

Dat de pyrrusoverwinning op de loer blijft liggen, zoals besloten ligt in zijn motto – het zij zo. “Ik

denk ook dat wat je erin stopt al een kunstwerk op zich is. Zo’n armada die richting Engeland voer,

wij kunnen ons dat nu niet meer voorstellen.” Hij ziet wel overeenkomsten met wat er aan zijn werk

vooraf gaat. Aan denkwerk alleen al. “Elke tekening die ik maak is ermee beladen. Ik ben altijd blij dat

ik er vanaf ben. “

Waarna het aan het publiek is om het denken voor te zetten. Of simpelweg te genieten. “En

misschien herkennen ze ook wel iets, moeten ze lachen om de zinloosheid van het leven, al die

inspanningen die nergens toe leiden. Maar die op zichzelf wel mooi zijn. Er zit ook een zekere

schoonheid in de ondergang.” Ook om die reden is hij niet bang om te verliezen. “Er wordt wel

gezegd: ‘Als je sterft heb je verloren.’ Ik ben het daar niet mee eens. Er blijven tastbare dingen over.

Wat ik heb gedaan, gedachten die ik wilde delen.”

Verhalen

Het bepaalt ook zijn definitie van heldendom. Als hij zegt ‘Een held heeft het gemaakt’ mogen we dat

letterlijk opvatten. “Helden hebben iets wezenlijks achtergelaten, soms iets tastbaars, of verhalen.”

Zonder de bijbehorende status na te streven houdt de vraag of en vooral ook hóe hij een held is in

zijn eigen verhaal hem wel bezig. Dat zijn atelier aan een kerkhof grenst helpt de vaart erin te

houden, zoals hij met ironie meldt.

Het wakkert bovendien de strijdlust aan. Op een ezel in het atelier staat het schilderijtje Smelt Stad

dat zijn bijdrage is aan het project ‘Daar komen de Putters! – een hommage aan Fabritius’. Qua

techniek markeert het een nieuwe fase: “Normaal schilder ik vrij direct nat in nat. Dit is gelaagder,

waardoor het beeld warmer en dieper wordt. Ik zit er nog meer ín, zoals ik ook altijd heel erg in m’n

tekeningen zit.”



De zee is nergens te bekennen. Maar Krikhaar’s thematiek laat zich des te meer gelden. Hij

schilderde Fabritius als een donkere schim, met het brandende Delft op de achtergrond. De

kunstenaar kwam om het leven bij de ontploffing van de kruitopslag die ook zijn atelier met de

nieuwste werken verwoestte. Rens Krikhaar: “Hij laat het achter zich, en loopt naar de

onsterfelijkheid.”

Ingrid Bosman

An homage to Fabritius
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