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ensie in een
Kunstjfrnaal van de keuze B-f1 tentoonstelling in het provinciaal NoordbTabants rruseum te ts-Hertogenbosch, die d.aar
gehorden verd in '197 ? .
Het is op zijn minst interessant te vernenen hoe 66n van
Nederlands neest bekende kunstcritici verrast werd_ dooy d,eze
inzendingen d.ie in Gemert inmiddels we1 bekend zljn en die
nj.et alleen Frenken Ínaar ook Lambert Tegenbosch en lomien
van Gent(om Neerlands arsenaal van kunstclitici uit te brelden) het respect d.eed voelen voor de zeld.zame verbeelding.
lDe rneest velrrassende inzending van dê tentoonstelling
i-s ie serie itinstnnentenrr van Gerard van Lankveld.Hoe noet
nen die kleine, metalen meest koperen kleinoden eigenlijk
noenên!mechaniekjes, instrumenten, objecten....?Dat laatstê
k1Ínkt teveel al-s bedoelde kunstwerken, ter$rij1 deze dlngen
toch aan de keukentafel in elkaar geknutseld. zijn, a1s méér
dan knutselarijen overigens, als toevluchten; 'rJe hebt dan
toch altijd nog díe kleine wonderlijke elementen die zich
laten vornen tot een stuk verbeelde vereld, waarin het leven
nog net d.rageli jk blijkt. Zelf noernt Gerard hen ,rklok",rrkamerarr, 'rstoomwagenrr, rrelektrlsche motor'r en 'rbarometerl en
betj.telt hen vervolgens j-n dat geheel eigen taaltje - een
men6,eling van latijn, frans en esperanto, talen die hlj vlot
spreekt of althans d.oet alsof, - waarin het wernelt van fouten, die geen fouten zijn, maàT verzj-nselsr "cisar corot
voor de schitterende klokrdie eruit ziet als een antiek model voor een Russische basiliek met vefe gouden kcepeldaken
en daarbovcn bevegend een d.ulne maansikkel-....alles beweegt,
tikt, loopt, wijst tijden en standen van zon, mean en stcr.
ren aan. Vele honderd-en uren rnrerk.
AIle elementen en onderdelen zelf gemaakt, ged.raaid, uitged.okterd en lneengezet. lliets van eld.ers of van anderen gehaa1d.

Andere titel-s zljn: t'ocula magicumtr, voor de kleine koperen filncamera rrdÍe het doet, a11es doet het"; rtmac:: opedius
state peace rnemorial'r, een miniatuurmonunent in overwegendenpirestijl, rnet plotselinge fantasterijen à 1:. pentekeningen van Paul Klee: rrres novis inpê"atoris"dat voor sl,oo,rwa-
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gen staat, een stuk antiek speetgoed en een stuk fantasie
áat ne d.oet d.enken aan de naïeve ingenieurskunst van Panaroarenko .

Er is een barometer en een hygrometeÏ ên een electrische
motor, rrlfotor eleganteo'tr en - zoals gezegd - ze lopen a1]en'
0pnieuw vraag ik aan Gerárd- van l,ankveld of hii iets r,íil
verk;pen, maar hii l''iist op ziin "non venale" dat niet te
koop ietekenli d-eze werken spelen een te grÓte ro1 in ziin
ontwikkellng dan d-at hi- j hen in vreerad'e handen
perËoonlljke
-zou
overgaan.Itij wi1 wel iets naken in opdracht'
zien
kunnen
ogen
Toen ik deze werken een hall iaar geleden onder
geen
arbericht,
bewust
enthousiast'
ik,
hoewel
kreeg, heb
piëteit
uit
gebracht.
Niet
buiten
naar
tikei of foto ervan
ten opzichte Yan kwetsbare kunstrnaar uit huiver voor zoiets
als de jatterii van het publieke kijken.
mr.Ton tr'renkèn ' 'l
1 971.
u!EryqBq4!!BUS__yA{_ 25 JANUART
.t:en de voorzitter de
aànwezig,
Cti; 50 personen ware.n
tot de aanh'ezlgen'
welkcnstwoord
vergadering opende met een
van dlt jaar nog
vergadering
Hij wenste aflen bii de eerste
naÍ]ens Prinr-'
ook
toe,
eei gelukkig en voorspoedi1 1971
(=
van
Schijndel'onChrist
Carnávaf 1971, Chríst den Uurste
verbelangstelling
ze \ïoorzítter). Elgenlijk had hli rneer
rneneen
aantaf
wacht, mogeliik dat een zekere Barend Servet
sen aan de tefevisie heeft gebcnden.
Vervolgens verwelkomde hli de spteker van deze avons rDrs'
l.{.ltnippenberg, die een lezing met diars zou houden overrrDê
l,uiksgestefse en andere Teutenrr.
lJa.t de n: an rr!lcuten" betekcnt, aldr;s e silreki:: ' a3 nog
steeds niet duidr:--ri jk. \'eeI is er a!rr geFrh:::;er' hi":, ;ls'
ovcr eens' le
ook in W'estíalcn, r,ren is het er echtlr niet
bond, r,aarin ze verenigd waren, heette "societas Teutonicarr'
Het rnaren marskramers, die langs de boerdorijen van de afgelegen dorpen trokken en daar hun waren verhandeldeni ze hadaen ook gereedschappen bij zi-ch voor het repareren van b.v'
ketels (ketellappers). lepels en and'ere d.ingen' die in het
huishouden rn'erden gebruikt '
fot de Teuten zou men ook kunnen rekenen de zgn.Hannekenaaiêrs, die in de zorner vanuit het buitenland naar Holland
C

