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Rinus Van de Velde geeft aanwijzingen in de 

zelfbedachte Engelse tekst, de handgeschreven 

blokletters onder het tafereel. Prompt wordt de 

toeschouwer in het verhaal gezogen.
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Rinus Van de Velde 
Elke tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Rinus Van de Velde is een totaalinstallatie met 

fascinerende houtskooltekeningen. Iets als een fictieve autobiografie, telkens met een ander alter 

ego. Nu beeldt hij zich in dat hij de beeldhouwer Isaac Weiss is, die een kunstenaarskolonie sticht 

waar onder meer Emil Nolde, Picasso en Penck wonen. Waar dat op kan uitdraaien, is te zien in het 

Gemeentemuseum in Den Haag. 

TEKST: CHRISTINE VUEGEN

Fictieve autobiografie

Rinus Van de Velde, ‘There 

were colleagues teaming 

up,…’, 2016, houtskool op 

papier, 190 x 220 cm. 

Courtesy Tim Van Laere 

Gallery, Antwerpen.

A
an een enkele houtskooltekening heb 

je genoeg om te zien waarom Rinus 

Van de Velde (1983, woont in Antwer-

pen) opgang maakt. De internationale 

kunstwereld valt voor zijn werk, en verzamelaars 

staan te popelen. De grote tekening van een paar 

mensen die cirkels uitzetten op de grond, een on-

derdeel van zijn tentoonstelling in het Gemeente-

museum, liegt er niet om dat de kunstenaar een 

meesterlijke verhalenverteller is. Met een roman-

tische instelling. Opnieuw test hij avontuurlijke 

kunstenaarsposities uit, veilig en wel in zijn werk. 

In dit project is de verzonnen beeldhouwer Is-

aac Weiss zijn alter ego. Hij omringt zich in de 

kolonie met kunstenaars zoals Philip Guston en 

Mark Rothko. Vaak zijn ze vertegenwoordigd in 

de collectie van het Gemeentemuseum. Eerst en 

vooral is het een stuk kunstgeschiedenis waar 

Van de Velde al jaren naar kijkt. Hij sloeg zelf 

aan het schilderen, met decorverf op karton. Die 

gekleurde achtergronden waar zijn zwart-witte-

keningen op komen te hangen, refereren aan de 

schilderkunst van pakweg Kirchner en Picasso. 

Bovendien staan er sculpturen bij: ofwel een 

soort gebruiksvoorwerpen uit de kolonie ofwel 

het oeuvre van Weiss. Je zou bijna vergeten dat de 

kunstenaar van opleiding beeldhouwer is.

De scène met de cirkels is behoorlijk picturaal 

getekend met houtskool op papier, losser en ab-

stracter dan vroeger werk. Het afgesneden beeld 

lijkt in te zoomen op een mysterieuze handeling. 

Rinus Van de Velde geeft aanwijzingen in de 

zelfbedachte Engelse tekst, de handgeschreven 

blokletters onder het tafereel. Prompt wordt de 

toeschouwer in het verhaal gezogen. Er is te le-

zen dat collega-kunstenaars het plan bij de brief 

van Isaac ontcijferen om de utopische kolonie te 

vinden. Onderwijl was Isaac het dorp in wording 

aan het uittekenen, een grondplan van concentri-

sche cirkels. De kunstenaars waar hij het meest 

van houdt en die hij het meest respecteert, brengt 

hij onder in de kleinste cirkel, dicht bij hem. De 

rangorde verraadt al dat Weiss dictatoriale trek-

ken krijgt. Een kolonie in de natuur, denk je. Het 

is niet zeker of de vlekkerige bodem uit bladeren 

bestaat. Misschien zijn het spatjes licht op asfalt. 

Minutieus worden enkele cirkels van een spiraal 

uitgezet. Twee lijnen lopen ervan weg, alsof het 

een groter plan is. De gehurkte figuur houdt het 

lint vast in het middelpunt. De figuur die de lij-

nen aanbrengt, identificeer je onmiddellijk als 

Isaac Weiss aka Rinus Van de Velde. Al blijft het 

gezicht vaag. De kunstenaar vult het alter ego 

niet meer in met zelfportretten. 

Zijn expositie in september bij tegenboschvan-

vreden in Amsterdam was de eerste waarvoor 

hij niet langer enorme ensceneringen bouwde in 

zijn atelier om allerhande situaties met zichzelf 

en vrienden te fotograferen en dan te tekenen. 

Onderdelen van het decor, een boot of een hut, 

toonde toen hij eveneens. Hij vond het te veel een 

bordkartonnen wereld. Daarom werkt hij aan de 

hand van gevonden beelden, zoals vroeger. Een 

bevrijdende beslissing. 
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