
REIS NAAR DOCUMENTA IN KASSEL 1 - 3 SEPTEMBER 2012 

Toen Trude me op 26 september vroeg of ik een verslag van de reis wilde schrijven voor de bestuursvergadering,  

had ik inmiddels mijn foldertjes enz. al weggegooid. Daarom is dit verhaal zuiver uit mijn herinnering geput,  

zonder veel feitelijk naslagwerk te kunnen raadplegen. Wel had ik gelukkig mijn foto's nog om het te illustreren. 

 

Zaterdag 1 september 

Om 8 uur verzamelen we op de hoek van de Krügerlaan waar de beide busjes al gereed staan. Zonder 

problemen, iedereen op tijd, vertrekken we richting Duitsland. We zijn met 18 personen waarvan vijf 'externen', 

verdeeld over twee busjes voor 9 man die door ons zelf worden bestuurd.  Na een korte tussenstop in een 

wegrestaurant voor plassen en koffie (in deze volgorde: het plasbetalingsbewijs geeft korting op de koffie) 

arriveren we in het stadje Unna in het oosten van het Ruhrgebied.  

 

We brengen daar een bezoek aan het enige museum ter wereld dat geheel gewijd is aan lichtkunst, gelegen op 

zo’n 10 meter ónder het huidige gemeentehuis en bibliotheek van Unna. In de onderaards gewelven van de in 

1979 gesloten Lindenbrauerei is een indrukwekkende collectie lichtkunst te zien.  In de  gangen, koelruimten en 

gistingskelders van de voormalige brouwerij zijn diverse installaties ingericht, speciaal ontworpen voor deze 

ruimtes. Een aantal lichtkunstenaars,  zoals Boltanski, James Turrell, Rebecca Horn en Mario Merz hebben hun 

fantasieën de vrije loop gelaten. Prachtig is ook het werk van de IJslander Olafur Eliasson getiteld Natural 

Spellbound, die met gebruik van licht en water gordijnen van water doet  ontstaan.  De  rondleiding wordt 

verzorgd door een vrolijke en deskundige gids, die we uiteraard meteen hebben uitgenodigd om in december 

naar Gouda Lichtstad te komen. 

         lichtmuseum                               deskundige uitleg                      lichtobjecten 

Na een lunch op eigen gelegenheid in het centrum van Unna, arriveren we rond half 6 in ons hotel op zo'n 12 

km afstand van Kassel. Tijd genoeg voor een borrel, een bezoek aan de tentoonstelling in een naastgelegen 

bijgebouw en een smakelijke maaltijd. De  chauffeurs gebruiken de tijd goed door alvast een parkeerplaats te 

zoeken in Kassel voor de volgende ochtend. 

 

   



zondag 2 september: Documenta 

De 13e documenta heeft van hoofdcurator Carolyn Christov-Bakargiev een centraal thema meegekregen: 

verval en het daarbij behorende herstel. Een thema dat in bijna ieder kunstwerk op de een of andere manier 

terugkomt. Er is werk te zien van ruim 150 kunstenaars uit 56 landen. Behalve het park zijn er meer dan 

twintig plekken in Kassel waar de Documenta exposeert. We moesten dus kiezen. 

Ruim vóór 10.00 uur arriveren we in Kassel in de vooraf uitgezochte parkeerplaats op loopafstand van het 

Bahnhof en het Auepark waar veel exposities geconcentreerd zijn. In groepjes van één tot vijf personen gaan 

we onafhankelijk van elkaar op pad. Het weer is uitstekend, bewolkt maar droog en niet te warm. Het eerste 

dat ons opvalt is de drukte… de vakanties zijn voorbij en het is een van de laatste weekenden van de expositie. 

Het trekt tienduizenden bezoekers. Er staan lange rijen voor alle belangrijke en centrale expositieruimten.  

  

 

We sluiten ons noodgedwongen aan in de rij. Iedere 20 minuten wordt er een groep van 60 personen 

binnengelaten. Die ochtend bezoeken we eerst de indrukwekkende en interessante exposities en installaties in 

Bahnhof Ost en het Museum Fridericianum.  Het is heel duidelijk dat de focus van deze 13e documenta is 

verlegd van alleen beeldende kunst naar een veel bredere definitie van cultuur, van quantumfysica 

tot historische voorwerpen. Er zijn ook heel veel videopresentaties te zien en heel veel bewegende 

installaties. In het Ottoneum, een museum voor natuurlijk historie, presenteren zich kunstenaars die 

zich door biologie laten inspireren, zoal de nieuwe ombouw voor de houten bibliotheek (xylotheek) 

van Carl Schildbach uit ca. 1785 ontworpen door Mark Dion.  

           Museum Fridericianum N. Malani, schaduw videoprojectie              monstrans van Thomas Bayrle 

             houten naaimachinefabriek         ballet van luxaflexen        



In een poging om 's middags de rijen te ontwijken gaan we na de lunch verder in het Karlsauepark. Het 

hele terrein is een soort experimentele zone voor kunstenaars. Verspreid in het park, dat 150 hectare (!) groot 

is , staan zo'n vijftig huisjes met kunst. Dus ook hier was het weer een kwestie van kiezen. We bezochten een 

installatie van Robin Kahn en De Nationale Unie van Vrouwen uit de Westelijke Sahara in een tent waarin we 

werden uitgenodigd om te zitten, thee drinken, kebabs te eten en te praten. Middenin het park staat een grote 

bronzen boom van Giuseppe Penone die een groot rotsblok omhoog houdt.   

 

    

 

Het afsluitend diner in het hotel vroeg om wat overleg…….we kwamen wat later en men had ons niet meer 

verwacht. En bovendien is de stroom uitgevallen. Maar na een snelle improvisatie hadden we toch vrij snel 

weer een gezellige maaltijd, heel sfeervol bij kaarslicht. 

 

maandag 3 september, museum Insel Hombroich 

Insel Hombroich bij Düsseldorf kent een bijzonder tentoonstellingsconcept. Het werd gesticht door 

een particulier die zijn kunstverzameling in verschillende paviljoens in dialoog met de parkachtige 

omliggende natuur wil presenteren.  

   

 

Werken uit verschillende stijlperiodes en culturen worden er zonder verdere uitleg door elkaar 

gepresenteerd. Zo kan de bezoeker op intuïtieve manier de kunst op zich in laten werken, zonder 

afgeleid te worden door bordjes met uitleg over kunstenaars, titels en jaartallen. Het geeft een 



intens gevoel van harmonie en schoonheid. En soms van een speurtocht: wie herkent tussen de 

tientallen tekeningen en etsen een werkstuk van Rembrandt, Cézanne of Giacometti? Het was een 

heel welkome afwisseling na de toch vaak wat confronterende en van pessimisme getuigende 

kunstuitingen in Kassel.  

Onze groep bleek bovendien in de klanktoren een uitstekend koor te kunnen vormen. De lunch was 

samengesteld uit producten van de omgeving van het park zelf smaakte uitstekend en was in de 

toegangsprijs inbegrepen. 

 

   

   

 

Rond 7 uur maandagavond waren we weer terug in Gouda.  

De reis is in opperste harmonie verlopen. De deelnemers hebben niet alleen genoten van de kunst en de 

exposities, maar evenzeer van elkaars gezelschap. Iedereen was het er dan ook roerend over eens dat dit 

initiatief voor herhaling vatbaar is en tot een jaarlijks evenement zou kunnen uitgroeien.  

Alle reden ook om lof toe te zwaaien aan de uitstekende voorbereiding en leiding van de organisatoren van 

deze reis. 

 

Marianne Lint 

 


