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Kunstkring bij Lezing Margreet Hofland, zondag 13 juli 2014 

 

door Ellen Fernhout 

 

Dames en heren, namens de afdeling Letteren, Theater en Film van de Haagse 

Kunstkring heet ik u hartelijk welkom . Wij zijn hier weliswaar bij elkaar onder de 

auspiciën van die afdeling ‘ letteren enzovoort’ ,  maar het  optreden van 

Margreet Hofland is had natuurlijk evengoed een gebeurtenis  van de afdelingen 

voor de architectuur of die van de beeldende kunst kunnen zijn.  

 

Voor wie hier geen kind aan huis is. De Kunstkring verenigt  kunstenaars van alle 

kunstdisciplines. Dat is in managersjargon ons  USP of de Unique Selling Point  

Daarin onderscheiden we ons van bijvoorbeeld een louter schilderkunstig 

genootschap als Pulchri. Niettemin blijkt er binnen de vereniging een 

hardnekkige behoefte aan onderscheid en zo hebben we vier afdelingen: 

letteren, muziek, beeldende kunst en design en architectuur..   

 

Met kunst en vliegwerk en dikwijls met succes ondernemen wij pogingen om  

over de wanden tussen die  verschillende  afdelingen heen te reiken. Want 

onderling begrip en samenwerking hoort tot onze prominentste doelstellingen. 

Op dit ogenblik proberen we zelfs onze verschillende  talenten te  integreren tot  

één  kunstwerk, een Gesamtkunstwerk al mag ik dat van sommigen niet zo 

noemen. Dat moet eind 2015 werkelijkheid zijn en we hebben het als titel 

gegeven: ‘de  gedroomde kunstenaar’.  

 

Waarom zeg ik dit?   

Natuurlijk omdat ik zo’n integratie van kunsten een belangwekkend  experiment 

vind, maar ook om te onderstrepen wat  ik nu ga zeggen: kunstenaars die  meer 

specialismen in zich zelf verenigen zijn een lichtend voorbeeld voor  onze 

vereniging.  Zo iemand is  Margreet Hofland.  Zij  is beeldend kunstenaar én 

schrijver en dát niet alleen.  Daarover straks. 

 

En ik zeg dit ook om te onderstrepen  waarom wij heel blij zijn dat Hofland juist 

dit boek – haar derde boek - hier komt toelichten. Bernini’s waanzin. Dat is 



omdat de drager van de titel van haar boek bij uitstek onze gedroomde 

kunstenaar  is.  Bernini: de man die architectuur, schilderkunst en ook 

beeldhouwkunst  als  één kunstwerk zag.  

Bernini:  de architect van het Sint Pietersplein de auteur van de fontein met de 

vier grote rivieren op het Piazza Navona. De man, die  ook nog eens een 

grensverleggend decorontwerper was, die zelf de teksten en muziek voor een 

opera schreef , het op het toneel kon laten bliksemen en donderen.. En het zelfs 

voor elkaar kreeg een complete zondvloed op het podium  te laten verschijnen.  

 

Bernini’s  naam staat op het boek. Maar gáát dit boek over Bernini? De man die 

staat voor het barokke Rome van de 17e eeuw.  

Margreet Hofland hééft  iets met dat Rome. Haar oeuvre dat nu uit drie romans 

bestaat, gaat steeds over deze stad. Het Rome van Caravaggio, van Berninin, van 

de zondige pausen.... 

Het knappe is dat ze vanuit de verbeelding van die stad van toen, een tragiek  

naar boven weet te halen  te halen die van alle  tijden en alle mensen is. Want  ja  

zelfs grote talenten kunnen gepaard gaan met  laag- bij -de -grondse 

hartstochten, met waanzin. Misschien wel júíst, 

 

 'Bernini's waanzin' is de titel van het boek , maar het gaat evengoed over 

Borromini. En het zou met evenveel recht ‘Borromini’s waanzin’ kunnen heten. 

Tussen deze twee kunstenaars die van de Paus Rome pracht en praal moeten 

geven, ontstaat een vete die wel iets heeft van de relatie tussen Mozart en 

Salieri. De een is jaloers op het genie van de ander. Ze zijn elkaars rivalen. 

 

Maar – en ik hoop dat Margreet daar ook iets over zal zeggen - misschien is de 

belangrijkste persoon wel de vrouw Costanza, die zich staande probeert te 

houden in deze heilige stad waar de zonde welig tiert. Het boek begint en eindigt 

met haar. Ze wordt Bernini’s muze en maîtresse en Borromini’s vertrouwelinge 

en verlangen. 

 

Hofland maakt van Costanza een wispelturige vrouw van vlees en bloed. Een 

femme fatale. Net zoals Bernini in staat is om de toeschouwer van zijn beelden 

in verwarring te brengen  



- we vergeten dat de sensuele lichamen uit steen zijn gehakt, kijk maar eens naar  

de cover van haar boek waarop een detail van 'De verkrachting van Proserpina'] - 

zo weet Hofland deze vrouw tot leven te brengen.  

 

Citaat: 

 

‘Costanza dacht aan de eerste keer dat ze Rome binnengekomen was. De door 

elkaar krioelende menigte, de exotische geuren, de belofte aan een gouden 

toekomst die haar om elke hoek leek op te wachten. Wat was er nog van haar 

over? Haar schouders bogen naar voren, een fijne motregen daalde op haar 

neer. Ze voelde de haren in haar hals plakken, haar natte hemd schuurde langs 

haar huid. Het dubbelleven was haar teveel geworden, een enorme 

vermoeidheid drukte op haar. Ze was in de regen gaan lopen in de hoop die 

enorme lusteloosheid van zich af te kunnen spoelen. Haar gedachten maalden 

rond, steeds weer over hetzelfde onderwerp. 

'Welk doel heeft mijn leven? Ben ik alleen geboren voor het plezier van mannen?  
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Maar misschien is de stad Rome wel de belangrijkste hoofdrolspeler. Hofland 

beschrijft de stad in zoveel detail dat alle straten en gebouwen en stegen, met 

alle vieze geuren en ranzige kleuren, tevoorschijn wordt getoverd. 

 

Hofland is van oorsprong kunstenaar en dat kun je wel zien in haar 

beschrijvingen. In deze roman staan het oog en de tastzin voorop, daarna komen 

de geluiden en gesprekken en vervolgens reuk en smaak.  

 

Genoeg hierover... een boek moet niet bekeken of betast maar gelezen worden. 

Ik ben benieuwd naar Hoflands drijfveren en ervaringen met Bernini, Borromini, 

de stad Rome en vooral met Costanza. Margreet aan jouw het woord. 

 

Margreet, een klein vraagje over de titel: waarom Bernini's waanzin en niet 

Costanza's waanzin? 

 


