


Vooraf

Aan deze expositie heb ik de naam ‘Vliedende Vensters’ gegeven. 
Het schilderij op de omslag met deze titel geeft een oude man weer,
verdiept in een boek terwijl rondom hem vensters verschijnen en 
weer verdwijnen. De vensters suggereren inkijkjes en doorkijkjes in 
verleden en heden, beelden, mijmeringen, gedachten en inzichten. 
Dat is wat deze expositie beoogt.

Het boekje wil zowel een beeld geven van de periode waarin mijn 
passie voor kunst zich ontwikkelde, de jaren 1960 - 1980, als inzicht 
geven in de achtergronden van recent werk vanaf 2010, waarin voor-
al confrontaties met de eindigheid van het leven een grote rol spelen. 

Bij dit boekje vindt u een overzicht van het tentoongestelde werk 
volgens aangegeven nummering. 

Voor een volledig overzicht van mijn werk gedurende de jaren 
1960 - 2020 verwijs ik u naar mijn website: 

www.tonschoorlemmer.nl. 

Over de eindigheid van het leven

Geen opwekkend onderwerp, de dood, zeker niet voor een schil-
der die vreselijk veel van het leven houdt. Toch werd ik de laatste 
vijf jaar geconfronteerd met de dood van zeven goede vrienden en 
bekenden die mij zeer dierbaar waren. Voor mij persoonlijk waren 
het ook emotionele confrontaties die mij aan het denken hebben 
gezet. 

Natuurlijk moest ik ook de eindigheid van mijn eigen leven onder 
ogen zien. De dood zelf vind ik moeilijk te bevatten; het blijft voor 
mij het absolute einde en in zekere zin een mysterie. Tien jaar ge-
leden leed ik aan hartfalen en werd ik geopereerd aan mijn krans-
slagader. Op de intensive care drong het tot me door hoe heftig ik 
van het leven hield; mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie en mijn 
kunstvrienden, misschien zou ik ze nooit meer zien. Ook mijn leven 
met de natuur, de moestuin, de dieren en bloemen en het reizen 
naar andere landen, alles kon voorbij zijn. Ik voelde een mengeling 
van liefde en huiver en van nabijheid en afstand.
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Voorwoord

Dit boekje gaat over twee periodes van mijn leven, waarin kunst 
beleven en kunst maken voor mij een centrale rol heeft gespeeld. Het 
gaat over het tijdperk van het heden vanaf 2010-2020 met het ac-
cent op het thema dood en over de periode van 1960 – 1980 waarin 
ik vooral bezig geweest ben met het verwerken van mijn jeugd. Ik 
ben geboren in een arbeidersgezin met een katholieke opvoeding. 
Voor de verwerking maakte ik gebruik van de subcultuur van de un-
dergroundbeweging vooral via performances en happenings.

Aan de achterzijde van dit boekje vindt U een overzicht van de rang-
schikking van  mijn werk volgens de nummering van de expositie. 
Verder verwijs ik U naar mijn web-site voor een volledig overzicht van  
mijn schilderkunst over de hele periode van 1960 – 2020. 

Website: www. tonschoorlemmer.nl  

Daar vindt u het onder de rubriek “TONNES”.
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De Expositie

De schilderijen zijn ingedeeld in drie series. Een serie van zes met 
de titel Memento Mori. Deze serie is een zoektocht naar een wijze van 
sterven, waarbij je zo goed mogelijk in balans bent met jezelf en je 
omgeving. Mijn ideaalbeeld is dat van een menswaardig afscheid en 
een evenwichtig sterven. 

De tweede serie van vier werken vertelt van de mythe van de On-
zichtbare Ridder. Deze ridderfi guur haalt personen die in onbalans 
zijn gestorven terug uit het dodenrijk en brengt hen weer terug naar 
de moeder waaruit zij geboren zijn. Door de basale liefde van de 
moeder ondergaan zij een ritueel van reiniging en onschuldigen, zo-
dat de balans kan herstellen. 

De derde serie van vijf werken gaan over de mythische fi guur van 
de Almoeder. Zij helpt mensen bij het voorkomen van de dood of be-
geleidt hen naar een evenwichtige vorm van sterven.
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De verhalen die we vertellen

   Mythen en religieuze verhalen hebben mij geïnspireerd tot het ma-
ken van diverse schilderijen. Mensen kunnen niet zonder verhalen. 
Vanaf het allereerste begin hebben we verhalen bedacht om het be-
staan aan te kunnen en zin aan ons leven te geven. Dit is wat ons van 
dieren onderscheidt, het unieke vermogen om ons een voorstelling 
te maken van iets wat alleen in onze verbeelding bestaat. Zo zijn de 
talloze mythen en uiteindelijk de grote religies ontstaan en deelden 
we met elkaar scheppingsverhalen, verhalen over het bestaan van 
een bovenmenselijke orde, een eeuwige ziel en een hiernamaals. 

Het zijn deze verhalen die ons zekerheid gaven over waar we van-
daan komen en naartoe op weg zijn, die ons het houvast gaven om 
onze plaats in de wereld te vinden en daar richting aan te geven. De 
grote verhalen hielpen de mens bovendien om zich in grote aantallen 
te organiseren, eff ectief samen te werken en om zich wanneer nodig 
steeds weer aan nieuwe uitdagingen aan te passen.  

Bijzonder voor de tijd waarin we leven is dat, zeker in onze wester-
se samenleving, de grote verhalen hun betekenis verliezen. Neder-
land ontkerkelijkt in rap tempo en biowetenschappers ontrafelen de 
geheimen van het menselijk lichaam, van onze hersenen en van ons 
gevoelsleven. Wat raken we kwijt? Betekent het dat we daarmee ook 
het hebben van een ziel opgeven? 

Het is eveneens de vraag of de grote religies ons nog kunnen hel-
pen  om tot oplossingen te komen voor de grote mondiale problemen 
waar we voor staan. Wachten we op nieuwe verhalen die dat wel 
kunnen nu ook het liberale gedachtegoed over vrije wil, democratie, 
mensenrechten en vrije markt onder druk is komen te staan? 

In relatie tot dit thema hangen hier een tweetal werken: ‘Dolende 
zielen in het heelal, op zoek naar een hemel’ en ‘Alles wat de mens 
denkt dat van boven komt, komt van beneden’.



‘Dolende zielen 
door het heelal 

op zoek naar een 
hemel’

‘Alles wat de 
mens denkt van 
boven te komen, 
komt van bene-

den’
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zaad
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De scheiding tussen kerk en staat en vrijheid van godsdienst zijn in 
ons land een groot goed. Toch is er onverdraagzaamheid, arrogantie 
en geweld dat de verschillende geloven ook met zich meebrengen.
Het vraagt om herbezinng om dialoog en om een overheid die pal
staat voor mensenrechten.
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1960-1980

Mijn liefde voor de kunst begon op de Kweekschool te Steenwij-
kerwold. Ik had daar een inspirerende tekenleraar, Henry Liesker, 
die ons ook leerde om buiten te tekenen en te schilderen en vooral 
om goed waar te nemen. Aquarelleren boeide me enorm en ook de 
lessen kunstgeschiedenis waren een ontdekking voor me. In mijn 
vrije tijd mocht ik graag naar de IJssel gaan tegenover het plaatsje 
Hattem om daar te tekenen en te schilderen. Het werk van Stien 
Eelsingh en later dat van Käthe Kollwitz was een openbaring voor 
me. De mens staat bij deze kunstenaars centraal, het is sociaal 
bewogen maar niet moralistisch.

Aan de Vrije Academie in Den Haag verlegde ik mijn aandacht 
van tekenen en schilderen naar totaaltheater en raakte ik in de ban 
van performances en happenings. Het totaaltheater bracht me in 
contact met mensen van het conservatorium, met experimentele 
dichters, modemensen en ontwerpers en met de popgroep Super-
sister. Samen met Rob Douw en Arras richtten we het blad IETS op. 
Het was een periode met tal van activiteiten, passend binnen de 
hippiecultuur van toen.

Vanaf 1975 werkte ik in de psychiatrie. Ik leerde daar veel over 
het menselijk gedrag. Behalve met groepen en gezinnen werkte ik 
ook met creatieve therapie. Angstige en gesloten personen hebben 
vaak veel baat bij het gebruik van creatieve materialen. Door mijn 
werk kreeg ik zicht op de complexiteit van menselijke emoties en 
gedragingen. 

Toen ik weer meer tijd en ruimte kreeg om te schilderen heb ik 
dat ook in mijn eigen creatieve werk tot uitdrukking willen brengen. 
Enkele titels zijn o.a.: IJdelheid der machtelozen, Maria van dood en 
leven bid voor ons, Vruchtbaarheid, Heren van voor en tegenspoed, 
Waartoe ben ik op aarde.



IJdelheid der Machtelozen

Weggaan of toch niet
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WEBSITE

Op mijn website heb ik mijn werk in vier categorieën onderge-
bracht: portretten, landschappen, intimiteit en abstract.

Portretten.
Hier vindt men portretten van mijn ouders en zelfportretten. Van 

mijn vrouw schilderde ik een portret in een lentelandschap. Een 
enkel portret is van een bekende die heeft geposeerd. Ook maakte 
ik een portret van een meisje onder een venster en van een vrouw 
achter een glas-in-loodraam.

Landschappen. 

De landschappen zijn overwegend expressief van aard. Het zijn 
zeefdrukken, aquarellen, olieverf- en acrylschilderijen en de wijze 
waarop ze zijn weergegeven zegt ook iets over de persoon van de 
schilder. De meeste landschappen gaan vooral over de omgeving 
waar ik woon of waar mijn vrienden wonen.

Intimiteit.
Deze schilderijen gaan over karakters, eigenschappen en emoties. 

Ik heb veel belangstelling voor de complexiteit van gevoelens en 
emoties. In mijn werk ga ik uit van vier clusters: zachte en tedere 
gevoelens en emoties; emoties met een positieve en vaak onderne-
mende uitstraling; manipulatieve emoties en eigenschappen zowel 
positief als negatief; emoties van destructieve aard gebaseerd op 
angst en negatieve zelfbeleving.

Abstract.
Dit werk heeft soms een speels en impulsief karakter. Het emotio-

nele en rationele gedachtengoed is vaak verborgen. Zij zijn realitei-
ten op zich. 
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Meditatievijver

Klimopstructuur



Sterven in Harmonie

Niet iedereen is het gegeven om voor het sterven de balans van 
het eigen leven op te maken. Soms is het nodig daarbij ondersteu-
ning te vinden van personen bij wie je je vertrouwd voelt en die je 
een gevoel van veiligheid geven. Wanneer dit vertrouwen gedurende 
het leven beschadigd is, kan het van belang zijn over de eigen am-
bivalenties heen te stappen om herstel van vertrouwen mogelijk te 
maken. Per slot van rekening maakt iedereen fouten in zijn leven en 
zijn er mogelijkheden om die te herstellen. 
Persoonlijk vind ik dat iedereen de kans hiertoe zou moeten krijgen. 
In werkelijkheid is dit niet aan iedereen gegeven omdat de dood 
soms plotseling kan toeslaan.

Om over het belang van sterven in harmonie na te denken heb ik 
in mijn schilderijen twee fi ctieve fi guren geïntroduceerd: De Onzicht-
bare Ridder en De Almoeder. 
De Onzichtbare Ridder haalt de doden die recent zijn overleden terug 
uit het dodenrijk en brengt die personen terug naar de persoon die 
gevoelsmatig het dichts bij hen staat; vaak is dat de moeder waaruit 
hij of zij geboren is. 
De Almoeder helpt personen die in doodsnood verkeren door troost 
en ontspanning te bieden zodat zij vredig kunnen sterven. Het gaat 
dus om rituelen van troost, vergeving, rust en reductie van angst.
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Fries landschap
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Almoeder 2

Onzichtbare Ridder 5



Passie voor kunst

Ik ben geboren in Zwolle tijdens de oorlog en opgegroeid in een ar-
beidersgezin in de tijd van de wederopbouw. In ons katholieke gezin 
waren er weinig mogelijkheden om met cultuur bezig te zijn. Boeken 
en muziekplaten waren er niet. Wel was er een bijbel met mooie gra-
vures van Gustav Doré en er werd wel veel over politiek gesproken.

Mijn verblijf op het vormingscentrum Den Alerdinck betekende 
voor mij een ware cultuurshock. Er was sociaal geëngageerde schil-
derkunst, muziek van Russische componisten en poëzie van Rainer 
Maria Rilke. Er was geen school meer en dus veel tijd en ruimte om 
van kunst te genieten.

Boeken die toen een grote indruk op me hebben gemaakt waren: 
Noord-Europese Mysteriën van Farweck, De mens en zijn symbolen 
van Jung, De Homo Ludens van Huizinga en het boek over piek-
ervaringen van Maslov. Later in mijn hippieperiode kwamen daar In 
de Ban van de Ring van Tolkien en de poëzie van de Japanse dichter 
Basho bij.

Het buiten schilderen in de uiterwaarden van de IJssel en later 
met de boot van de schilder Liebregt in de omgeving van Giethoorn 
gaf me veel voldoening. Regelmatig bezocht ik de exposities van Het 
Palet in het Hopmanshuis in Zwolle. Naast het aquarelleren ging mijn 
voorkeur vooral uit naar kunst die wat te vertellen heeft in de stijl van 
het expressionisme.

In mijn diensttijd hield ik me veel bezig met oosterse godsdiensten 
en fi losofi e. Ik maakte een grote wandschildering in de kazerne en 
beheerde een tijdje de pottenbakkerij.

Na mijn diensttijd kreeg ik een baan in het onderwijs in Den Haag. 
In de avonduren ging ik naar de Vrije Academie en volgde daar mo-
deltekenen en vrije schilderkunst. Een jaar volgde ik dagonderwijs en 
in die periode raakte ik meer en meer geboeid door totaaltheater en 
happenings en raakte ik steeds meer betrokken bij het hippiegebeu-
ren in Den Haag.
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Leven

Bruisend welt water uit 
warme moederschoot 
koude ervarend
die troebel maakt
lichaam rilt
de zon laaft zich met water
dat het naakte lijf kleedt 

Is het klimaat                         
slechts een mengsel 
van hitte en kou?
En het lichaam een omhulsel
van goed en kwaad?                 

Water stroomt voort 
het leven staat niet stil
een onzichtbare hand scheidt 
water van het water.  

Die Avond Sprak

Die avond sprak de rode 
avondzon van de lange nacht
en ik kon het niet geloven.

Ze zei dat er mist kwam 
gruwelijk grijs een woekerplant
die het verleden verteert
bloesemsvraat
parasiterend op de huid.                

Verheug je met de morgen
Zei ze, die komt
de zon overwint grauwheid 
Slaat beschermende vleugels
uit over de nieuwe dag
een kosmisch wonder
Waar ik bij zijn mag. 

Vroege Gedichten

Groots bolwerk van lichamen
bijeen gehouden door schakels
die ieder met ieder verbinden
en in de oorsprong
hun anker vinden

zuilen rijzen tot tempels
bomen worden bos
stenen tot steppen
donkere wolken tot donderbui

het pantser der liefde
zal vijand weerstaan
en staat steeds
als een der stutten
in stof mocht vergaan

over ons huis
is een koepel 
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Het Gezin
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Vrije Academie - Provo- Sigma

Vrije Academie

Vanaf 1966 volgde ik onderwijs aan de Vrije Academie in Den Haag 
met o.a. modeltekenen, schilderen en een experimentele klas met 
totaaltheater. Docenten waren Johannes van Hoften, Frans Zwartjes 
(fi lm), Georg Hadeler en anderen. Voor totaaltheater maakte ik een 
script met een fi ctief verhaal als uitgangspunt.  

Een  ernstig zieke jonge vrouw raakt in een ijltoestand en ontmoet 
in haar droom een jongen die door middel van het proces DS452  
door de tijd kan reizen. Zij raken verliefd op elkaar. De jongen kiest 
voor het meisje en is daardoor verloren voor zijn eigen werkelijkheid. 
Het meisje kiest ook voor de jongen. Er volgt een bruiloftsfeest dat 
tevens een begrafenis is; beiden zijn verloren voor hun eigen werke-
lijkheid.

Het thema werd gereduceerd tot tien fasen met abstracte termen 
als leidraad voor het uitvoerend team en tevens als partituur voor 
het geluid. Tien spelers, sjouwers, verplaatsen ieder volgens van te 
voren vastgestelde schema’s, een witte kubus door de ruimte waar-
in het publiek zich bevindt. Op deze kubussen werden afbeeldingen 
geprojecteerd.

Ofschoon in een ver gevorderd stadium is het stuk door gebrek aan 
fi nanciële middelen nooit uitgevoerd.

Stichting   ‘Laat honderd bloemen bloeien’

In navolging van Sigma Amsterdam riep een groep progressieve 
kunstenaars en ideeënmakers een stichting in het leven om vernieu-
wende activiteiten te ontplooien. 
Doel was ruimte en middelen te generen voor uitvoeringen van ver-
nieuwende kunsten als happenings, performances, vormgeving, 
ontwerpers, fotografi e, mode, schilderkunst, architectuur en expe-
rimentele muziek. Enkele namen: Bob Lens, Leo Schepman, Frans 
Bouman, Andre Goewie, Rob van Gemert, Govert Jurriaanse, Thomas 
Arras, Rob Douw, Rob Poncia, Armand Perrenet, Hans van Westen, 
Ton Schoorlemmer.
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Xoelapepel

In 1967 leerde ik Arthur Hesselbach kennen. Met kinderen en vol-
wassenen ontwikkelde hij een creatieve spelvorm die me erg deed 
denken aan het boek over de Homo Ludens van Johan Huizinga. De 
spelvorm is een vorm van non-verbale communicatie deels met de 
ogen gesloten en met de andere zintuigen in meditatieve toestand 
open. Na ontspanningsoefeningen komen de deelnemers via impro-
visaties in beweging en volgt er een spel van aanraking en reageren. 
Vaak ontstaan er dansbewegingen al of niet in combinatie met gelui-
den. 

Aanvankelijk gebruikte men materialen zoals stokken, lakens en 
kleine muziekinstrumenten. Later kwam het accent meer te liggen 
op contact maken binnen het spanningsveld van intimiteit en zoeken 
naar ruimte. Als begeleider organiseerde ik deze activiteit op tal van 
plaatsen in het land. 

Wij werden uitgenodigd op introductiedagen van universiteiten, 
op volkshogescholen en in open jongerencentra zoals De KOSMOS 
in Amsterdam, De Lantaarn in Rotterdam, De Eland in Delft en het 
YMCA in Scheveningen.

Jeugdcultuur

In Den Haag richtte Rob Douw en ik samen met de leden van 
Supersister Provadiahaghe op. Dit in navolging van het Amsterdamse  
Provadya?. We hadden daarvoor een eigen ruimte in het pand Laan 
28.  
Naast lichtshows waren daar ook veel jazzuitvoeringen. Op 21 juni 
1970 begonnen we met de jaarlijkse zonnewendeviering op het 
strand van Scheveningen.

Den Haag werd het Liverpool van Nederland genoemd. Hier ont-
stond de Nederbeat met groepen als Golden Earring, Shocking Blue, 
Supersister en later Gruppo Sportivo. Adje Lagor Waard organiseerde 
bizarre voorstellingen in de Drie Stoepen met Fakirs, Turkse Trom en 
andere rariteiten.
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Haagse Popscene

Yoko Ono
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Happenings

Zonnewendefeest

Via een oproep in de volkskrant kwamen mensen uit heel Neder-
land om dit feest te vieren Er werd gedanst, muziek gemaakt, ge-
dichten voorgedragen, de Turkse trom werd geslagen en alles wat 
men spontaan wilde doen. Tien jaar achtereen kwamen de mensen 
steeds weer terug naar die plek.

Zwarte stip

De zwarte stip begon als een klein stipje. Steeds lieten we er 3000 
drukken. De stip werd steeds groter. We gebruikten de stip bij ope-
ningen van kunst, bij theater en in hippe tenten. Later lieten we ze 
ook van gom voorzien en plakten we overal de stippen in de publieke 
ruimte. Vooral op plekken waar veel mensen kwamen. Ook op deu-
ren en vlakbij de bel van gebouwen Provo plaatste de stip in het ap-
pelsymbool. We gooiden stippen vanaf de Haagse toren. Ik plaatste 
stippen in bakjes in de bovenloop van de grote rivieren.

Losse Happenings

Met een groepje trokken we op de kaart van het Malieveld een lan-
ge lijn. Daarop plaatsten we vier markeringspunten. Op die plekken 
voerden we een kleine happening uit met muziek, soms met maskers 
en verkleed. De happenings duurden 10 minuten en dan gingen we 
naar het volgende markeringspunt. We organiseerden geen publiek. 
We deden het vooral voor onze eigen lol.

Gemeentemuseum

Op 1 februari 1967 deden we mee met een performance in het Ge-
meentemuseum van Den Haag onder de titel De Bende van de Blau-
we Hand. Dit was een project samen met Fluxus en Tjebbe van Tijen 
met lichteff ecten, electronische geluiden en bewegingsactiviteiten.
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Supersister De bijzondere Nederlandse popgroep Supersister 
ontstond in 1965. Begonnen als een schoolbandje, the Blubs, op het 
Grotius College in Den Haag, ontwikkelde de band zich in 1967 tot 
een zesmansformatie met de naam Provocation. Kenmerkend voor 
de groep was het zoeken naar een eigen originele sound. Vooral Rob 
Douw was destijds degene die de alternatieve scene en hippie-in-
vloeden de band inbracht. Via Rob raakte ik betrokken bij de band en 
samen struinden we rommelmarkten of op zoek naar attributen die 
bij optredens gebruikt konden worden. We vonden een afgedankte 
ingedeukte trompet, een babypianootje, vogelfl uitjes en kalebassen. 
Later kwamen daar geluidseff ecten en teksten bij. Telkens zochten 
we naar een wisselwerking tussen publiek en band. Bij een optreden 
in Felix Meritis werd de band met krantenproppen bekogeld en nam 
het publiek die actie over tot de zaalwacht de stekker eruit trok. 
Het repertoire van de band breidde zich uit en we bedachten nieuwe 
stunts in de vorm van action poetry, sacrale optochten en maskers. 
Het organiseren van een gigafantastische space-out happening on-
der de naam Sweet OK Supersister kwam niet van de grond maar de 
naam bleef hangen en werd de nieuwe naam van de groep, afgekort 
tot Supersister. 

Eind 1969 bestond de band uit vier leden: Robert Jan Stips, Sacha 
van Geest, Marco Vrolijk en Ron van Eck. De band bespeelde basgi-
taar, drums, toetsen en dwarsfl uit en ging een geheel eigen plaats 
innemen binnen de Nederlandse popscene. De muziek is moeilijk te 
vergelijken met andere bands. Er zijn Invloeden van Zappa/Mothers 
of invention, Soft Machine, maar ook van klassiek repertoire, vooral 
van Eric Satie. Optredens werden gekenmerkt door  lange muziek-
stukken, veel solo’s, tempowisselingen, korte hilarische intermezzo’s, 
humor en teksten als theevisite bij de  wenteltrapdwergen. De optre-
dens kregen gaandeweg het karakter van symfonische concerten. In 
1970 breekt de band echt door met het album Present from Nancy. 

Provadyahaghe? Eind 1969 werd naar voorbeeld van het  
Amsterdamse Provradya? in Den Haag een underground club opge-
richt: Provadyahaghe.  Er was gelegenheid voor muziek, fi lm, thea-
ter, dans, lichteff ecten, bodypainting, sacrale manifestaties. Teveel 
om op te noemen en niets was te gek. Elke zondagavond trad Super-
sister ais huisband op. 

Met Rob Douw trad ik op met sacrale manifestaties; acts met humor, 
soms verkleed, met teksten, geluiden, beweging, attributen, steeds 
op zoek naar een wisselwerking met het publiek en met muzikale on-
dersteuning van Supersister. Toen het publiek passiever werd, mede 
door veelvuldig hasjgebruik, verlegde mijn belangstelling zich van 
happenings naar andere terreinen en nam ik afscheid van de band. 
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v.l.n.r. Ron van Eck bassist, 
Sacha van Geest fl uitist, Ro-
bert-Jan Stips toetsenist, ge-
heel onder rechts Marco Vrolijk 
drummer. Van de twee anderen 
zijn de namen niet meer be-
kend.

Linksboven Ton Schoorlemmer; daarnaast Trees van Betten, 
Sacha van Geest en Rob Douw. Linksonder manager Dick 
Zwikker.
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Zes Blauwe Dwergen was de 
eerste songtekst die Rob en ik 
hebben geschreven. De song-
tekst is geschreven in de stijl die 
zo typerend was voor de groep. 

Toen Sacha van Geest plots over-
leed op Malta heb ik naar aan-
leiding daarvan het hiernaast 
getoonde schilderij gemaakt. 

Sacha overleed op 29 juli 
2001. Het jaar daarvoor was de 
band na 27 jaar opnieuw bij el-
kaar gekomen voor een aantal 
succesvolle reünie-optredens. 
Volgens Robert Jan Stips, voor-
man van de band, betekende 
de dood van Van Geest vrijwel 
zeker het einde van Supersis-
ter. 

In 2010 is er dan nog een 
kort optreden met het overge-
bleven trio op de Nederlandse 
televisie. Het overlijden van 
Ron van Eck in 2011, de basgi-
tarist, betekende het einde van 
Supersister. 

Zes blauwe dwergen

Heel diep in de bergen

Die groeven gemeen

Naar een Winterpeen

Terwijl zij zo wroetten

Met kloetende voeten

Begon het weerLICHTen

Met BLIKsemschichTEN

Met Striemende vlagen

Deed regen hen plagen

Maar sterk was’t begeren

Dat niets deed hen keren

De kuil werd zó diep

Dat er water in liep

En zij tussen stronken

Al huilend verdronken

Zes blauwe dwergen
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Zes blauwe dwergen en nu nog vijf
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IETS
Eén van de eerste uitgaven van IETS met strip op de achterzijde met 
een voor die tijd ongewone en in zekere zin revolutionair thema
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