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Insel Hombroich: smeltkroes van kunst en natuur

VERBORGEN CULTUUR
Insel Hombroich beleven, is een

aangrijpende ervaring. Als ware het in

een soort cultuurarena strijden

natuur, architectuur en beeldende

kunst om de aandacht. Welk fenomeen

als uiteindelijke winnaar uit de strijd

komt, is afhankelijk van de smaak van

iedere individuele bezoeker. Dat het

een close finish wordt, staat vast. Je

stapt uit een bloemenweide zomaar

door een eenzame deur en plots sta je

onbewaakt oog in oog met een echte

Rembrandt...

Tekst: Emiel van den Berg

Fotografie: Leon Hermans
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PARADIJS

M
useum Insel Hombroich is - para-
doxaal genoeg - te omschrijven als een

overdekt openluchtmuseum. Kunst staat zo-
wel opgesteld in de openlucht als in diverse,
onder architectuur aangelegde paviljoens,
die op hun beurt weer subtiel lijken te zijn
aangeplant in een fraai aangelegd natuurlijk
park. 
Het museum vindt zijn oorsprong in het be-
gin van de jaren ’80. De grondlegger van het
museum, kunstverzamelaar Karl-Heinrich
Müller, wilde zijn kunstverzameling op een
non-conformistische manier presenteren en
besloot tot de aankoop van een vervallen
landgoed om die droom te verwezenlijken.
Meerdere kunstenaars gaf hij de gelegen-
heid zich met het project te bemoeien om zo
een creatief centrum op te zetten dat zijn
weerga niet zou kennen. Tot op de dag van
vandaag vormt Insel Hombroich niet alleen
de inspiratie maar ook de thuisbasis voor
een groot aantal kunstenaars. Behalve dat er
veel werk valt te bezichtigen, wordt dicht te-
gen het park aan in meerdere ateliers ook
nieuwe kunst vervaardigd. Insel Hombroich
is geen doorsnee museum. Even fascinerend
als vanzelfsprekendheid plakken natuur, ar-
chitectuur en kunst hier aan elkaar zonder
dat één van de drie ook maar ergens domi-
nant óf onzichtbaar wordt. Samen vormen
ze een pakkende etalage, een exclusieve ver-
pakking én een verrassende inhoud. Op har-
monieuze wijze bezorgen ze cultuurbarbaar
én insider een paradijselijke belevenis. 

Etalage
Zo’n zestig kilometer ten oosten van Venlo –
om de hoek dus - kocht kunstverzamelaar
Müller een vervallen park in Engelse land-
schapstijl. Op kijkafstand van het industriële
Ruhrgebied.
Dicht tegen de villa, die uit het einde van de
19de eeuw stamt, bevond zich een verwil-
derde buxustuin waarvan de basisvorm nog
altijd aanwezig is. Het aansluitende park
met zijn behouden eeuwenoude bomen liep
geruisloos over in een uitgestrekt weilanden-
gebeid. Deze uiterwaarden van het riviertje
de Erft, Insel Hombroich is dus echt een ei-
land, voorzagen het geheel van een rustge-
vend groen decor. Híer wilde Müller zijn
droom tot uiting brengen, híer voorzag hij
de ultieme plaats waar kunst en natuur zou-
den kunnen samensmelten en bezoekers
ongestoord hun gang konden gaan.  
Landschapsarchitect Bernhard Korte kreeg
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de opdracht om het groene gebied in zijn
oude glorie te herstellen. Het park moest de
etalage worden voor alle kunstvormen die
Müller in bezit had én nog wilde introduce-
ren. Veel uiterwaarden die door de jaren
heen door maïs in beslag waren genomen,
gaf hij hun wilde uitstraling terug. Nieuw
aangeplante knotwilgen, elzen en vlieren
zorgen nu niet alleen voor hoogtes in het
vlakke gebied, maar garanderen vogels een
paradijselijk onderkomen. Vijvers, beken en
moerassen glinsteren als spiegeltjes in het
open veld en lopen over in stukjes ondoor-
dringbaar bos. Ginds wandelen Adam en
Eva... Opvallend is de contrastrijke afwisse-
ling van het ruige bos met een brede gecul-

tiveerde avenue met aan weerszijden zware
tamme kastanjes, of een strakke aanplant
van essen die alle op precieze plantafstand
opgesteld in een vierkant als een natuurlijk
schaakbord boven de wildernis uit toornen.
Een subtiele omsmelting van natuur in ar-
chitectonische belijning.  
De open ruimtes, doorkruist met slinge-
rende grindpaden, bestaan uit grasland.
Geen traditioneel weiland maar doordacht
grasland met de uitstraling van een prairie.
Bloeiende planten mogen er verwilderen en
verstoppen zich tussen de hoge grassen. Je
ziet hier en daar andere bezoekers en toch
loop je alleen op het slingerpad. Ridderspo-
ren, lupines, kattenstaarten en koekoeks-

bloemen voorzien de glooiende velden van
kleur. Slechts één keer per jaar legt de
maaier het beeld plat. Snoei geeft groei.    
Voor het overgrote deel is het park puur na-
tuur en maakt groen de dienst uit. Maar op
verrassende posities vormt het tevens de eta-
lage voor uiteenlopende kunstobjecten die
overgaan in de natuur of er juist sterk mee
contrasteren. 
Ongetwijfeld de meest pregnante objecten
zijn de bakstenen paviljoens - op zichzelf al
kunstobjecten – waarvan een aantal dienen
als verpakking voor uiteenlopende kunstui-
tingen als schilderijen, keramiek, beelden
en glas.   
Aan de Düsseldorfse beeldhouwer en archi-



tect Erwin Heerich vroeg Müller om de pa-
viljoens te ontwerpen. Ze moesten dienen
als onderkomen voor zijn eigen kunstverza-
meling maar ook om aankomend talent ex-
positiekansen te geven. Erwin Heerich
leefde zich uit en creëerde er elf.

Verpakking
Leeg zijn de bakstenen gebouwen al indruk-
wekkende elementen. Als respect voor hun
ruimtelijke vormgeving maar zeker ook met
lef is er voor gekozen om enkele ervan tot op
de dag van vandaag leeg te houden. Bij
binnenkomst van zo’n bewust leeg gelaten
gebouw wordt de bezoeker overrompeld
door een bizar gevoel van ruimtelijkheid,
waardoor aandacht voor architectuur als het
ware uit je onderbewuste naar het bewuste
wordt gesleurd. Géén van de ruimtes ver-
oorzaakt afleiding door kleurgebruik; alle
muren zijn steevast strak blank gepleisterd.
De naar gelang van tijd wijzigende lichtin-
vallen via ramen en dakvlakken van melk-
glas strelen de wanden in alle tinten wit die
daglicht kunnen produceren. 
Het Turm-paviljoen heeft een Escherachtige
opbouw van vierkanten die steeds anders er-
varen wordt. Verbluffende eenvoud waar je
niet op uitgekeken raakt. Het Graubner-pa-
viljoen daarentegen heeft als grondvorm
twee cirkels waarvan de grootste, opgemet-
seld uit baksteen en zonder vensters, de
kleinste, van vloer tot plafond voorzien van
glazen wanden, overlapt. Ook hier is de
lichtinval adembenemend om over de
akoestiek nog maar te zwijgen.  
Het was de droom van Heerich, zelf ook ge-
passioneerd kunstverzamelaar, om kunst in
een mix van gebouwen te exposeren en die
gebouwen zo in te richten dat ze op ver-
schillende manieren te ontdekken waren.
Het Labyrint, het grootste paviljoen van
Hombroich, is daar het meest pakkende
voorbeeld van. Lopend door dit labyrint zijn
de expositieruimtes via meerdere wegen te
benaderen, waardoor dezelfde kunstuitin-

gen steeds anders je hersenen binnendrin-
gen. De wisselende lichtinvallen krijg je er
als het ware gratis bij van de natuur. De be-
zoeker ervaart hier kunst kijken als een spel
met zichzelf. Niet voor niets zie je mensen
met verwonderde blikken of glimlachend de
rondgang op een ander manier overdoen.
Het Labyrint is een groot vierkant gebouw
opgetrokken uit - evenals de andere tien pa-
viljoens - gerecyclede baksteen. In elke gevel
zit één deur. Precies in verhouding met het
gebouw maar niet met degene die erdoor
naar binnen gaat. Enkele meters van de
raamloze gevels groeit een hoge strakke beu-
kenhaag die helemaal rondom het gebouw
loopt. Hierdoor suggereert het gebouw, wan-
neer je ergens tussen de koelte van muur en
haag een deur nadert, een mate van don-
kerte. Maar eenmaal door een deuropening
gestapt, word je omsloten door niet verblin-
dend warm licht. Alsof je een lamp binnen-
stapt. Vanuit schuin geplaatste plafonds, die
je aan de buitenkant niet ziet, stroomt overal
gefilterd licht binnen. Kunstlicht ontbreekt
en dat is ook de reden dat de openingstijden
van het museum in de wintermaanden kor-
ter zijn.  

Inhoud
Op het moderne uit staal en glas opgetrok-
ken restaurantgedeelte na - een smakelijke
boerenlunch is bij de prijs inbegrepen - heb-
ben alle paviljoens louter de functie om
kunst te zijn en te presenteren. En het
kunstgehalte van Hombroich is bepaald niet
bescheiden. Kunst uit de vorige eeuw van
onder anderen Jean Fautrier, Lovis Corinth
en Gotthard Graubner wordt afgewisseld
door vitrines met Romaans glaswerk, pre-
historische muziekinstrumenten, maskers
en beelden. Voor de grote en kleurrijke doe-
ken van de moderne schilder Norbert Ta-
deusz is een apart paviljoen gereserveerd én
naar hem vernoemd. Chinese keramische
paarden en kamelen, sommige stammend
uit de periode van rond de jaarteling staan

naast sculpturen van Afrikaans graniet, ver-
vaardigd door Erwin Heerich zelf. Impressi-
onist Paul Cézanne is vertegenwoordigd met
aquarellen, maar ook onze eigen Rembrandt
is present met een aantal etsen. Het is een
speciaal gevoel om de kans te krijgen met je
vingers aan deze meesterwerken te kunnen
komen, terwijl het niet in je opkomt om het
echt te doen. Het bijzondere namelijk van
de presentaties in de paviljoens is dat de
deuren altijd geopend zijn. Dat binnenwaai-
end blad en moddervoeten van bezoekers
zich meester mogen maken van de witmar-
meren vloeren. En dat elke informatie bij de
objecten ontbreekt. Suppoosten zijn er niet,
evenmin als rondleidingen. De achterlig-
gende gedachte van Hombroich is dat de
werken geen nadere verklaring vereisen; be-
leef het zelf maar, ieder voor zich. 
Slechts in de entreehal, waar iedere bezoe-
ker persoonlijk wordt verwelkomd, is een lij-
vig boekwerk in kunstdruk te koop met
alle informatie over het museum,
uiteraard inclusief beeldmateriaal
van de gehele collectie. 
Een bezoek aan Insel Hombroich
vergeet je niet licht; kies liefst
voor een dag met de bekende oer-
Hollandse hemel van strak blauw
met witte stapelwolken. •
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