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Amerikaanse iconen uit Holland
In het land van de onbegrensde mogelijkheden
zag oud-journalist
Diederick Kraaijeveld
uit Den Haag een
droom in vervulling
gaan: exposeren in een
galerie op Manhattan.
HERMAN ROSENBERG
NEW YORK

H

et land van de onbegrensde
mogelijkheden fascineert
hem zijn hele leven al. Hij
reisde er vaak naartoe en
studeerde er. Maar dat hij
ooit als kunstenaar zou exposeren
in een galerie op Manhattan, daar
had hij niet van durven dromen.
Toch is het ervan gekomen. Diederick Kraaijeveld (Den Haag,
1963), oud-redacteur van de Haagsche Courant en van het RTL-programma Vijf in het Land, opende
woensdagavond in New York zijn
eerste solo-expositie in de VS.
,,Te gek om hier nu in de Big
Apple mijn werk te kunnen laten
zien,’’ zegt de kunstenaar, die nog
niet zo heel lang geleden achter het
nieuws aanjoeg voor RTL. ,,Het
begon als een hobby, maar het is nu
veel meer geworden. Het leukste is
als mensen echt enthousiast zijn
over wat je hebt gemaakt.’’
Kraaijeveld maakt wat hij zelf
‘fotorealistisch’ werk noemt. „Als je
oppervlakkig kijkt zie je één, krachtig beeld. Maar als je dichterbij
komt zie je dat de afbeelding bestaat uit allemaal verschillende
stukken en stukjes hout en dat er
reliëf in zit.’’ Kraaijeveld, die zijn
kunst aanduidt met de verzamelnaam Oud Hout, werkt uitsluitend
met gebruikt hout en dat past hij
alleen toe in de oorspronkelijke
kleur. Hij verft dus niet, zoekt net
zo lang totdat hij de juiste kleuren
en formaten bij elkaar heeft.
Kraaijevelds grootste supporter
is New Yorker Jonathan E. Levine,
president van de Lancer & Loader
Group LLC, een bedrijf dat zich

c Hijwordt nog
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Boven: Pontiac Catalina, werk van Diederick Kraaijeveld. Linksonder: Journalisten, de kunstenaar en de mecenas, v.l.n.r. Erik Mouthaan, Diederick
Kraaijeveld, Willem Lust en Jonathan Levine. Rechtsonder: De kunstenaar en curator Rose Burlingham bij ’t werk Coca Cola 2008. FOTO’S GIDEON ELINGS

bezighoudt met de verkoop van
innovatieve producten. Hij kocht
eerder al twee werken aan, Airstream Trailer (zo’n typisch Amerikaanse, gestroomlijnde caravan) en
Pontiac Catalina. Levine: ,,Het
werk van Kraaijeveld spreekt me
ongelofelijk aan. Eigenlijk wil ik
het allemaal hebben. Maar ja, waar
laat je het?’’
Dat de kunst van Kraaijeveld
vooral Amerikanen zo aanspreekt,
ligt voor de hand. Hij kiest vaak
Amerikaanse onderwerpen. Zo ook
nu weer. De vijf getoonde werken

heten dan ook American Icons,
waaronder 1969 Dodge Charger
2008 (een rode auto, $ 10.000),
Coca Cola 2008 (het bekende flesje,
$ 5000) en Converse Sneakers 2008
(basketbalschoenen, $ 8500).
De expositie is tot 19 april te zien
in een dependance van de Cheryl
Hazan Gallery aan Washington
Street in de wijk Tribeca. De wijknaam is een afkorting van Triangle
below Canal Street. Het is een wijkje waar veel oude pakhuizen als
galerie of woning in gebruik zijn. Al
meer dan een eeuw lang schuift de

kunstscene van New York van wijk
naar wijk. Het begon ooit in Greenwich Village, toen kwamen Soho en
Tribeca en daarna kwam Chelsea.
De buurten liggen alle even ten
noorden van het Financial District
(Manhattan Downtown).
Curator Rose Burlingham vindt
dat de kunst van Kraaijeveld in de
traditie vanpopart past. Ze gaat nog
net niet zover om hem in één adem
te noemen met grootheden als
Andy Warhol en Roy Liechtenstein,
maar ze legt het verband wel. „Ook
in de popart werd gewerkt met die

heel duidelijke, vaak Amerikaanse
beelden. In die traditie past de
kunst van Diederick.’’
Even later wordt er nauwelijks
meer over kunst gepraat, want er is
een afdeling journalisten binnengekomen. Willem Lust, ex-RTL en nu
NOVA’s man in New York, is van de
partij en ook Erik Mouthaan. Velen
kennen hem nog als royaltywatcher van RTL, maar nu zit hij
voor die omroep in New York en
dat bevalt hem uitstekend. „Gave
stad. Hier is altijd wat te doen.’’
■ www.oudhout.com

Sinds 1776 al bakkers en molenaars in de familie
LEO VAN DER VELDE
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Bakker Carl Siegert levert
zijn voorgebakken, diepgevroren brood onder meer
aan Paleis Noordeinde.
„Maar ook aan Hotel Des
Indes aan het Lange Voorhout,” zegt Carl, de zesde
generatie Siegert, want de
familie brengt al sinds 1776
bakkers en molenaars voort.

In 1997 nam Carl het bedrijf
van zijn vader over en richtte
hij de broodproductie helemaal op de betere horeca.
„Want kwaliteitsbewuste
koks kiezen voor stoer, ambachtelijk brood. Ik zeg maar
zo: dit is eerlijk brood met
een culinaire diepgang.”
Diepgevroren of niet, Siegert
vertelt dat aan de principes
van broodbakken niets is

veranderd en dat ook aan de
ambachtelijke basis nooit is
getornd.
„Dit betekent dat ons meel
op de molen steengemalen
is, het deeg lang rijst en
daarna wordt gebakken in de
modernste steenvloerovens.”
Na het bakken koelen ze bij
Siegert het brood af en wordt
het geplaatst in een shockvriescel. Alleen zó blijft het

brood volgens deze bakker
gegarandeerd vers en behoudt het zijn smaak en
aroma tot het moment dat
het wordt gegeten.
Want daarin zit de clou
verscholen, aldus bakker
Siegert, die verder verklapt
dat al zijn broodspecialiteiten het beste tot hun recht
komen als je die eerst laat
ontdooien.

