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JAN HENDERIKSE
Een film van Sherman De Jesus
Wat de wereld gebruikt en afwijst, nestelt zich in de kunst van Jan Henderikse.
In Nederland hebben weinig mensen van hem gehoord. Wie hem nog kent, weet vaak niet wat
hij de laatste jaren heeft gedaan. Jan Henderikse wordt in de jaren zestig vooral bekend als één
van de vier leden van de Nulbeweging met Armando, Henk Peeters en Jan Schoonhoven. Jan
Schoonhoven was zijn leermeester en beste vriend. De filosofie van Nul: “Alles wat je kan
missen is overbodig”
Naar aanleiding van de Nul-tentoonstelling in 1962 in het Amsterdamse Stedelijk Museum
schreef kunstcriticus Hans Redeker in NRC Handelsblad: “Een manifest van malaise en
landerigheid, van lusteloze onvrede met zichzelf en de wereld.” Voor die expositie bouwde Jan
Henderikse een muur van houten bierkratten met daarin tienduizend volle flesjes bier, die een
hele wand beslaat. Het Stedelijk bezit drie andere werken maar dit tijdelijke werk is vermoedelijk
zijn bekendste werk in Nederland. In 1998 op de “Re=Zero tentoonstelling” in de Amsterdamse
Arti & Amicitiae voerde hij dit opnieuw uit. Deze keer vroeg de kunstcriticus van NRC
Handelsblad zich in haar recensie af: “Wat is er mooi aan een wand met bierkratten?” En gaf er
zelf antwoord op: “Alles”.
Na Zero maakte Jan Henderikse geen deel meer uit van een bepaalde stroming of groep. Hij
noemt zich een ‘realist’, die zijn eigen weg gaat. Jan Henderikse vertrekt - omdat hij het in
Nederland niet kon uithouden- naar Düsseldorf, in die tijd een belangrijk centrum van de kunst.
Daar was hij bevriend met kunstenaars als de nu wereldberoemde Günther Uecker en Otto
Piene, en andere leden van Zero Duitsland. ‘s Nachts werkte hij in de Fordfabrieken (daar kon je
goed verdienen), en overdag maakte hij kunst. Vervolgens woonde en werkte hij in Curaçao
waar zijn vrouw Idi vandaan komt en waar ze tussen 1963 en 1967 verbleven en daarna in New
York City, waar ze zich na aankomst met zoon Jozias inschreven in het beroemde en beruchte
Chelsea Hotel aan de 23ste straat.
Jan Henderikse heeft een lange, opwindende lijst met tentoonstellingen in bijna alle continenten.
Toch is en blijft hij een outsider. Hij kan maar op een manier een plaats verwerven in de kunst
en dat is door zich voortdurend als outsider te manifesteren. Het enige wat voor hem telt is de
kunst en daar leeft hij voor.
Zijn kunst is geworteld in alledaagse gebruiksvoorwerpen, die hij overal bespeurt en opkoopt en
in grote hoeveelheden (“too much is not enough”) tentoonstelt: bierkratten, centen, afgedankte
reclameposters van supermarkten of plastic Jezussen. Ook maakt hij wel dingen. Zo
fotografeerde hij alle hoeken van Broadway, de langste straat van New York en liet hij een uit de
WO II afkomstig granaatgat in een Berlijnse brug in brons afgieten. Het is kunst, als hij dat vindt
en er zijn naam op heeft gezet (als ready made, zie Marcel Duchamp). Een Duitse krant noemt
hem in 1998 'der Grossvater des Trash', naar aanleiding van een grote tentoonstelling in
Potsdam (Berlijn).
In New York zijn de dollars altijd op. Zijn vrouw Idi werkt in het onderwijs en ze hadden jarenlang
de zorg voor hun zoon. Voor Jan Henderikse is New York altijd dé stad gebleven waar hij zijn
inspiratie vandaan haalt. Ondertussen heeft hij ook een atelier in Berlijn en tegenwoordig in
Antwerpen. Voor de kunst reist hij vaak naar Berlijn, Kiel, Keulen en Esslingen, waar
kunstkenners hem bij leven prijzen als groot kunstenaar. Hoewel enkele van zijn werken door
belangrijke musea in New York zijn gekocht, is hij er nagenoeg onbekend.
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Filmmaker Sherman De Jesus correspondeerde de afgelopen vijf jaar via E-mail vrijwel dagelijks
met hem over de meest uiteenlopende zaken. Jan Henderikse gidste de filmmaker door de
hoofdstad van de wereld New York, waar hij op elk gewenst moment in elke denkbare
cultuursfeer kan verkeren. Hier delen
hij en zijn vrouw Idi op zondagmorgen vroeg aan
driehonderd berooide zwervers eieren uit die ze de avond tevoren hebben gekookt.
De Film
Alles Is Licht begint als Jan Henderikse voorbereidingen treft voor een groot werk van bijna
tweeduizend nite lites (kleine verlichte plastic beelden) in de vorm van Jezus Christus in de
gebombardeerde St. Georgen Kirche in de Duitse Hanzestad Wismar. Voor de zoveelste keer
vertrekt hij naar Berlijn. Berooid en denkend aan geld dat hij niet heeft. In zijn atelier in Berlijn,
gaat hij het nieuwe werk voorbereiden en bezoekt hij galeries, bedelend om een expositie. Alles
is Licht laat zien waar Jan Henderikse zijn ideeën vandaan haalt. Zoals veel hedendaagse
kunst werpt ook zijn werk de vraag op of dit kunst is of bedrog. Als een echte entertainer is Jan
Henderikse bereid om dit openlijk aan ons te tonen.
Jan Henderikse neemt geen blad voor de mond. Dat maakt hem een boeiende persoonlijkheid
voor een film. Hij is een uitstekende gids; in een oogwenk kent hij in een onbekende stad de
beste plekken. In New York had hij talloze banen - hij was jarenlang conciërge en huisschilder.
Al deed hij deze banen uit noodzaak, dit past bij zijn zucht naar verandering, energie en buien:
bij Jan Henderikse weet men nooit precies hoe z’n pet staat.
Met zijn objecten wijst hij naar een verborgen betekenis, een literair element of een uitspraak.
De toeschouwer moet zelf weten wat hij erin ziet. Maar de toeschouwer wil per definitie uitleg.
Jan Henderikse weigert die uitleg te geven. Je moet moeite doen om zijn kunst te veroveren.
Het wezenlijke van zijn kunst is onbespreekbaar. Daar valt niet over te communiceren.…
Dat hij tegenwoordig zelf geen dingen meer maakt is ook uit te leggen als een natuurlijke
ontwikkeling, want er is een tijd geweest dat hij wel zelf wat maakte (van schilderen stapte hij
gauw af). Een verslaggever van de Delftse Courant zag het zo: “Kunstenaar Jan Henderikse
(60) heeft het goed bekeken. De oud-Delftenaar onderhoudt nauwe banden met een supermarkt
in Brooklyn (New York) waar hij alweer heel wat jaren resideert. De deal houdt in dat Henderikse
de oude reclameposters van de winkel kosteloos uit de afvalbak mag halen. Thuis gaat er,
indien nodig, een lijst omheen, worden de plakkaten door Henderikse tot kunst gebombardeerd
en vervolgens voor honderden dollars per stuk verkocht aan toonaangevende galeries en musea
over de gehele wereld.”
In Duitsland (Kiel, Stuttgart, Keulen en Berlijn) wordt hij gevierd als een groot kunstenaar. Daar
verkoopt hij veel aan musea en aan particulieren. Jan Henderikse zelf vertelt er niets of weinig
over. Misschien omdat hij toch niet tevreden is met de mate van erkenning. Misschien uit
bescheidenheid. Of omdat hij het idee van de kunstenaar als super hero afwijst.
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Notitie van Sherman De Jesus:
BBC News:
New research has shown that the brains of artists work differently to those of other people.
Ik ontmoette hem voor het eerst op Curaçao, ik was 4 of 15 en Jan Henderikse had toen al naam gemaakt
in Nederland als Nulkunstenaar. Kunst maken uit rommel. Het sprak me wel aan. Ik herinner me de
enorme hoeveelheid rotzooi die in die tijd in de Plastic Baai dreef: poppen, plastic flessen afwasmiddel,
etc. Het leek me een goede manier om een nieuw begin te maken in de kunst. Kunst: dat was Europese
kunst. Ik kon dat in die tijd als Caribische jongen niet zien als mijn kunst, mijn cultuur. Het was hun kunst,
waar ik geen deel aan had. Het oude had afgedaan. Het was goed dat er iets nieuws aankwam. Kunst
maken uit rommel, dat zou louterend werken. Toch vond ik het ook een beetje lachwekkende zaak dat het
werk van Jan Henderikse voor kunst kon doorgaan, of zo je wil kunst was.
Vele jaren later, lang na Curaçao, ontmoette ik hem opnieuw bij de (goed bezochte) opening van een
verkooptentoonstelling in galerie Brehm in Keulen. De tentoonstelling bestond uitsluitend uit ready
mades, variërend van een installatie van kerstverlichting tot enkele T-shirt met de beeltenis van de door
de voorzitter van haar fanclub vermoorde Mexicaanse popzangeres Selena. Er was veel kunst met een
religieus onderwerp. Een reeks verlichte plastic afbeeldingen van Jezus. Een moskeeminiatuur uit plastic.
Maar ook de kraan met nep waterstroom. Reclameposters van een supermarkt in Brooklyn waarop alle
soorten etenswaar werd aangeprezen in vrolijke pastelkleuren. En zo verder. Jan Henderikse liep er
lachend rond en probeerde, waar mogelijk, uitleg te geven.
Ik vond het geniaal. Extreem. Esthetisch interessanter dan bijvoorbeeld een met bevroren bloed gevuld
hoofd of een dode koe met maden. Grappig en serieus tegelijk. Ik kon mijn lachen nauwelijks
onderdrukken. Even dacht ik: “Dat kan ik ook”. Maar ook: “Hij doet het. Hij is gedreven. Zo werkt hij al
veertig jaar. Hij wordt ouder maar hij blijft altijd met iets nieuws bezig.”
Door mijn ontmoeting met Jan begon ik me meer en meer te interesseren voor hem en zijn werk. Wat was
dat voor leven dat hij leidde? Wat dreef hem om in een tjokvol vliegtuig op luchthaven JFK te stappen en
naar een ijskoud atelier in Berlijn te vliegen om zijn controversiële kunst te gaan maken. Wat verplichtte
hem tot dit onbestemde en dwaze avontuur?
Ik werd aangetrokken door de schijnbare simpelheid van zijn bestaan en het feit dat hij de hele wereld tot
zijn arena had gemaakt. Op bezoek bij hem in New York, viel het me op, dat hij heen en weer geslingerd
wordt door zijn liefde/haat verhouding met Europa en Amerika. Hij maakt zich onophoudelijk kwaad over
de manier waarop de American way of life in Europa klakkeloos wordt overgenomen. En al het eigene
onder de voeten dreigt te worden gelopen door een karakterloze mainstream cultuur. En dat ook in
Amerika “het karaktervolle” verdwijnt.
Jan kijkt naar de dagelijkse werkelijkheid en denkt er het zijne van. Zijn kunst is ogenschijnlijk niet
spectaculair. Toch zitten er diepe gedachten en een enorme ambitie achter. Een enorme twijfel ook. Zijn
kunst is nog steeds fris, innovatief en provocatief. Maar hij is geen beroemdheid geworden.
Museumdirecteur Beerens heeft eens gezegd dat je je niet aan hem kunt vasthouden. Het Duchampachtige, wat inhoudt dat je alles doet wat je interessant vindt, daarmee maakt hij het zichzelf niet
makkelijk. Zijn voormalige (Nul) groepsgenoten zijn rijk. Hij niet. Maar Jan Henderikse durft vrij te zweven.
Hij neemt nog steeds grootse risico’s.
Ik blijf me over hem verbazen. Ik verwonder me over het mooie volle leven dat hij lijdt. En dat hij
kunstenaar is in een tijd waarin kunstenaars zichzelf overbodig lijken te maken.
Sherman De Jesus
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SHERMAN DE JESUS, regisseur
Maakt sinds 1970 als producent en regisseur vele uren film voor theater en televisie. Zo produceerde hij
onder meer speelfilms Odyssee d'Amour en Let The Music Dance (met Boudewijn De Groot) van Pim de
la Parra, Gevangen op Java, met Gerard Thoolen; The Stage Is A Village; Papa’s Kleine Meid, De Lange
Adem van Zuilen en Beyond Development. Zelf regisseerde hij de documentaires De Indiaan Baarde een
Neger, het Caribische drieluik met Tip Marugg, Boeli van Leeuwen en Frank Martinus Arion, De Klimmer,
Ocalia, Liefdeszaken, Geest van de Werf en Leve Het Bruine Monster. In ontwikkeling de speelfilms
Sugarcane Rosy, Delana, Weekendpelgrimage en de telefilm Boy in coproductie met VARA-tv. In
productie de serie De Tijd op je Hielen voor NCRV. Volgde professionele cursussen, onder meer aan Film
Business School (Madrid), Master Class, Acting for Directors (Maurits Binger Film Instituut).De Jesus is
tevens één van de oprichters van Stichting Jazz in Utrecht (SJU) en het Nederlands Film Festival en
eerste directeur en oprichter van eerste Nederlandse Filmmarkt. Hij is bestuurslid van Stichting
Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Jos Withagen Fonds (stimulering wetenschappelijke
televisie).

ALBERT VAN DER WILDT , cameraman
Volgde een 2-jarige opleiding aan de Film Akademie en begon zijn loopbaan als camera-assistent. In
1971 ontving hij een beurs van de Canada Council om een jaar te studeren en werken bij de National Film
Board, Canadian Broadcasting Corporation en film unit van de Memorial University of Newfoundland.
Daarna werkte hij als freelance cameraman met diverse (documentaire) regisseurs, onder wie Rolf Orthel,
George Sluizer, Louis van Gasteren, Bert Haanstra, Frans Weisz, Digna Sinke, Nico Crama en Kees Hin.
Voor deze documentaires reisde hij naar alle landen van de wereld. Films waar hij het camerawerk voor
deed en die in de prijzen vielen, zijn onder meer: Een schijn van twijfel (Orthel), De Smaak van Water
(Seunke), De Stille Oceaan (Sinke), de Witte Waan (Ditvoorst) en De Amerikaanse Droom
(Sluizer/Crama). Van der Wildt debuteerde in 1983 als regisseur/cameraman met de documentaire Y Es
Nuestra, over waterrechten van een Indiaanse gemeenschap in de Chileense Andes; gevolgd door
Passage: A Richard Erdman Sculpture, documentaire over het grootste beeldhouwwerk ooit uit een blok
vervaardigd, die in 1986 bekroond werd met de Prix d’Amsterdam. In 1987 was hij als coregisseur en
cameraman betrokken bij The Boulevard of Broken Dreams, documentaire over Canadese tournee van dit
reizende theaterevenement. En maakte daarna Beeld van een Kind, een documentaire over wiegendood
(1989, Ikon-tv, bekroond met de grote prijs van de Nederlandse film. Hij reist en werkt aan diverse Ikon-tv
documentaires en programma’s, onder meer in Burundi en maakte voorlichtingsfilms voor Socutera, onder
meer in Uganda.

SANDRA VAN BEEK, Researcher/scenarioschrijfster
School voor de Journalistiek Utrecht van 1970-‘74. Tijdens studie interesse in film. Freelance journaliste,
o.a. Jeugdwerk Nu; 1975-'85 redactrice filmtijdschrift Skoop. 1975-'78 freelancer NRC Handelsblad,
Hollands Diep, De Tijd en Radio Volksuniversiteit. Research, interviews voor documentaires van Kees Hin
met K. Schippers: 1976 Walt van Praag & de Toren naar de Hemel, NOS Beeldspraak; 1978 De Salon
van het Verdriet, Russische vrouwen in Nederland, Ikon tv; 1979 Het Archief, NOS; 1980 Grootstad, over
vrijwilligerswerk, RVD; 1982 Het Theater van het Geheugen, Berlijn-Amsterdam, Theaterinstituut/NOS.
Van 1980-'85 verblijf New York (waar ze Jan Henderikse leerde kennen) en Los Angeles; correspondente
De Volkskrant, Zone 3, Vpro-radio en tv. Medewerking filmscenario's en videoproducties.1985-‘95
Correspondente vakblad The Hollywood Reporter, freelance journaliste Flash Back, Plug, Primeur.
Werkte als researcher/scenarioschrijfster/vertaalster aan:1990 Een Wolk van Groen, documentaire over
lezers De Groene Amsterdammer, regie K. Hin, Vpro tv; 1991 Van Gogh's Ear, speelfilm over Amerikaans
theatergezelschap, regie T. Garcia; 1991 Beek's Betere Beelden, video over Marius van Beek,
Gemeentemuseum Arnhem /Stug video 1995 Theresienstadt: Film of Waarheid, video installatie, Holland
Festival/Filmmuseum, met K. Hin; 1997 De Wallers opzet documentaire over recensentenechtpaar Waller,
Filmmuseum, met K. Hin. Biografieschets De Grote Illusie, leven & liefde van Ellen & Gerry Waller, 2000
Uitgeverij De Geus. 2000: Research documentaire over joodse non Edith Stein, met Frederieke Jochems
Filmfonds/Franjo Film en werkt als vertaler/adviseur synopsis/scenario/journalist voor Isabella Films, Van
der Hoop Filmproducties en bij Kleurnet, multiculturele lokale televisie Amsterdam.
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CECILE A.M. VAN EIJK, Producent
Studeerde andragogische wetenschappen (massacommunicatie, public relations en taalexpressie).
Werkte voor Stichting Nederlandse Filmdagen en Bioscooponderneming Wolff BV; redactrice bij Provinciaal Steunpunt Volwasseneneducatie en docent voorlichtingskunde aan Hogeschool Midden
Nederland.In 1988 vestide ze zich als filmproducent van talrijke opdrachtfilms, voorlichtingsfilms en
corporate video’s. In 1992 startte ze met producent/regisseur Sherman De Jesus Memphis Film &
Television. Ze ontwikkelde tv-documentaires en de 12-delige tv-serie De Smaak van Nederland en
produceerde The Storytellers, educatieve video voor Vakgroep der Letteren Rijksuniversiteit Utrecht; de 3delige serie Liefdeszaken met NCRV; de documentaire Ocalia; lange documentaire Gevangen op Java,
korte film De Klimmer. Met steun van onder meer het Europese Media Programma en Nederlands Fonds
v/d Film, in ontwikkeling de speelfilms Suikerriet Rosy, Duizendpoot, Delana en Weekendpelgrimage.
Produceerde de documentaires Geest van de Werf, film over Oude Gracht, werven en kelders en The
Stage is a Village, multimediaal project over Community Theatre gefilmd in Kenia, Costa Rica, Filippijnen,
Sydney, L.A. en Utrecht, Leve het Bruine Monster met TROS-tv, De Lange Adem van Zuilen voor NPS en
korte film Papa’s Kleine Meid met Mathijs Geijskes. In productie o.a. de serie De Tijd op je Hielen voor
NCRV en Telefilm Boy in co-productie met VARA-tv. Volgde aan Maurits Binger Film Instituut
managementopleiding internationale filmproducers: Company. Doceerde vijf jaar audio-visuele
communicatie aan Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie en Management en was vier jaar voorzitter
van adviescommissie voor audio-visuele producties van Gemeente Utrecht.
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CREDITS
Idi Henderikse - van Henneigen
Mimi de Groot –Henderikse
Gerrit Henderikse
Erik Bruinenberg
Renate Wiehager
Ingeborg Ermer
camera

Albert van der Wildt

geluid

Gusta van Eijk
Flip van den Dungen
Mark Witte
Christian Cord
Marcus Vetter
Gert Jan Miedema

montage

Gijs de Vries

assistentie

Esther Pennarts

mixage

Mark Dubbeldam

muziek

Jozias Henderikse

productie

Claire Leo

eindredactie NPS

Cees van Ede

productie NPS

Marian van der Willigen

research & scenario

Sandra van Beek
Sherman De Jesus

regie

Sherman De Jesus

producent

Cécile van Eijk
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Met dank van de producent aan:
New York
Supermarket Bravo, Myrtle Avenue, Kims Bakery. Public School 373 K. John
DeMilio,Principal, Jozias Henderikse, St.Bartholomew's Church, Pablo van Dijk, Todd
Oldham
Berlijn
Rachele Cutolo, Drs. Monique M.J.T. Ruhe, Petr Hrbek, Lutz T. Krüger, Ingeborg
Ermer,
Wismar
Prof. Valentin Rothmaler, Uta Marchewka, Fürstenhofcafé, Annette Knobel, St.
Georgen Kirche, St.-Nikolai Kirche, M.Poley, Eberhard Kienast, Dietmar Diesner
Esslingen am Neckar
Margarete Rebman, Dr. Otto Rothfuss ,Galerie im Heppächer,
Städtische Galerie Villa Merkel, Dr. Renate Wiehager.
Potsdam
Galerie im Waschhaus, Erik Bruinenberg
Archieven
NAA - Galerie m Bochum Kunstvermittlung, Deutschland
en verder:
Mimi de Groot-Henderikse, Gerrit Henderikse, Nella Henderikse-de Bie, Henk Peeters, Truus Nienhuis,
Mark Peeters, Joke & Dick Veeze, Klaas & Heleen Gubbels, Ben Smit, Marco Bakker, Gerald van der
Kaap, Kunstcentrum-Delft, Frans van der Vaart, Christie’s, Yvonne Ploegsma, Sotheby, Rob Sneep,
Stedelijk Museum, Amsterdam, Sandra Weerdenburg, Galerie de Zaal Delft, Kunstverein Schloss Plön,
Marja & Jan Willem Groenendaal, Jos Wilbrink, De Paviljoens, Arti et Amicitiae, Tom Tates, Henk van
Dalen, Sabeth Elberse, Esther Pardijs, Antoinette Poortvliet, Tony Garcia, Bronsgieterij van der Klei,
Theo Mackaay, Hilaire Dubourcq, Georgina Hunter-Jones, Edwin Lopez Ramirez, Curaçao
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