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Wijnanda Deroo, Rijksmuseum 2012
t/m 11 mei te zien in de Wetering Galerie, Amsterdam

De Keus van Kunstschrift is een door liefhebbers en specialisten uitgelichte selectie uit het overweldigende aanbod 
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Voor wie graag een volledig beeld wil van het tentoonstellingsaanbod, verwijzen wij naar de uitgebreide website artnet.nu.
Medewerkers aan deze Keus: Hans W. Bakx, Roelof van Gelder, Mariëtte Haveman, Paul Kempers, Bernke Klein Zandvoort, 

Bram de Klerck, Wim Noordhoek, Annemiek Overbeek en Gijsbert van der Wal

RIJKSMUSEUM
Het lege museum van Wijnanda Deroo
Binnenkort is iedereen weer vergeten wat zich 
jarenlang achter de muren van het Rijksmuseum
heeft afgespeeld. Maar gelukkig was daar de 
fotografe Wijnanda Deroo. 
In de Amsterdamse Wetering Galerie exposeert 
zij foto’s van het Rijksmuseum, gemaakt tij-
dens de restauratie en verbouwing, onder de 
titel Het lege museum. Inderdaad, zo leeg zal 
het Rijksmuseum niet vlug meer worden. Haar 
foto’s laten de opvattingen van bouwmeester 
Cuypers over ruimte, afmetingen en lichtval 
zien in hun pure vorm.
De verbouwing heeft oneindig lang geduurd. 
Zo lang dat je je ging afvragen of dit niet de 
natuurlijke toestand van het bouwwerk was, 
zoals je wel Italiaanse landhuizen aantreft bui-
ten het seizoen, de meubels afgedekt, zodat 
ze er als geesten bij staan. Niemand te zien, 
behalve een enkele dienstknecht met een sleu-
telbos in een lange, lege gang en buiten, aan 
de deuren het bordje ‘Chiuso per manco di 
personale’.
De foto’s van Wijnanda Deroo wekken ook vaak 

Wijnanda Deroo. Het lege museum. Het Rijks-
museum gefotografeerd (2004-2013)
Wetering Galerie, Amsterdam
t/m 11 mei
www.weteringgalerie.nl

Rijksmuseum
foto’s Wijnanda Deroo, ontwerp Irma Boom
Rotterdam (Nai 010) 2013
192 blz.  29,50 euro

SOLO
Pushwagner in Rotterdam
‘Pushwagner’, ook wel ‘Hariton Pushwagner’, 
is het voyante pseudoniem van de Noorse 
kunstenaar Terje Brofos (1940). Brofos heeft 
in zijn leven veel van de wereld gezien, maar 
die wereld had tot voor kort weinig van hém 
gezien. Pas in 2008, op de Biënnale van Berlijn, 
werd hij eensklaps ‘ontdekt’, nota bene met 
een werk dat dateerde van eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Een 
mogelijke verklaring voor deze uitgestelde start 
is Brofos’ buitengewoon slordige levensbeheer. 
Verslavingen, fi nanciële rampspoed, echtelijk 
onheil, het zoekraken van stapels tekeningen –
de burgerman smult ervan. Het is dan ook geen 
wonder dat ‘Pushwagner’ in het brave Noor-
wegen een soort cultfi guur is geworden. Een 
vertederende artistieke brekebeen uit de school 
van ‘onze’ Herman Brood.
Museum Boijmans heeft Pushwagner nu een 

Antoine Watteau (1684-1721). De muziekles
BOZAR, Brussel
t/m 23 mei
www.bozar.be

Antoine Watteau, Jonge violist, ca 1718-1720
t/m 23 mei te zien in BOZAR, Brussel

tentoonstelling gegeven, waarvan het hart het 
al genoemde werk uit de jaren zestig/zeventig
is: Soft City. Het vormt een doorlopend beeld-
verhaal (wie duur wil doen, mag het een graphic
novel noemen) van zo’n hondervijftig tekeningen.
Ze tonen één dag in het leven van een anonieme 
werknemer in een metropool van de nabije toe-
komst: Soft City. We volgen het aanbreken van 
de dag, het ontwaken van de werknemer, zijn 
ontbijt, het afscheid van vrouw en kind, de rit
naar kantoor, de lange zit achter een bureau, 
via een tv-scherm gecontroleerd door een naam-
loze Baas, en vervolgens de rit terug naar huis, 
begroeting van vrouw en kind, de maaltijd, 
avondvertier voor de beeldbuis en ten slotte 
het slapen gaan. Een leven draaglijk gemaakt 
door het slikken van Soft pillen; zoals overál 
het woord Soft opduikt. Van de wekker (Soft 
Electric) tot aan de supermarkt waar de echt-
genote boodschappen doet (Soft Consume), 
van avondkrant (Soft Times) tot televisiepro-
gramma (Soft TV). Het is een volstrekt geregu-
leerde samenleving, waarin individualiteit niet 
bestaat en iedereen inwisselbaar is geworden.
Zo tekent Pushwagner zijn fi guurtjes ook: ze 
zijn identiek. Het effect komt door de herhaling.
De rijen werknemers, de rijen auto’s op weg 
naar kantoor, de rijen bureaus in dat kantoor 
zijn onafzienbaar. Benauwend, maar ook komiek, 
zoals het moment waarop de werknemers 
staande naast hun auto gelijktijdig de rechter-
arm heffen om afscheid te nemen van vrouw en 
kind die onherkenbaar achter de uniforme ven-
sters van een fl atgebouw staan. Het effect van 
de bladen wordt versterkt door het zuigende 
perspectief dat de tekenaar toepast. Hierin lijkt 

hij schatplichtig aan een fi lm als Metropolis, 
zoals er ook reminiscenties zijn aan Chaplins 
Modern Times, met de geestdodendheid van 
de fabriek vervangen door die van het kantoor, 
en aan Playtime van Tati (de identiek ingerichte 
huiskamers als decor voor identieke levens). 
Soft City is een – speelse – aanklacht, die ‘werkt’, 
maar tegelijkertijd een licht gedateerde indruk 
maakt. Kritiek op mechanisering en standaar-
disering, dat is toch wel erg jaren dertig. Con-
sumentisme? Daar ging het in de jaren zestig 
al over.
Net zo is Puswagners tweede hoofdwerk, Apo-
calypse Frieze, waaraan hij vanaf 1973 tekende 
en dat zeven grote, tot de laatste millimeter 
gevulde panelen telt (ook letterlijk) wat stoffi g 
geworden. Krioelende mensenmassa’s, vernie-
tigingskampen, oorlogsmachinerie, honger en 
vervuiling, alles boven, onder en door elkaar 
heen – het is niet niks wat de beschouwer over 
zich krijgt uitgestort. Het is de beeldwereld van 
de underground strip, een lsd-roes op papier, 
en even ongestructureerd.
Wat Pushwagner verder nog heeft gemaakt, is
een variatie op Soft City (de reeks A Day in the
Life of Family Man) of, lijkt het wel, de ontken-
ning daarvan: zijn recente bladen, op de com-
puter getekend en met de hand ingekleurd, 
vieren het consumentisme. Vrolijke mensen 
rijden in grote sleeën rond of geven zich over 
aan onbekommerd strandplezier. Een vreemd 
slotakkoord van de tentoonstelling.
In 2009 presenteerde Boijmans het fascinerende
project The Islanders van de tekenaar en beeld-
houwer Charles Avery en voor de nabije toekomst 
staat een presentatie op het programma van 

SOLO
Watteau in Brussel
Het Palais des Beaux-Arts in Brussel is gevestigd 
in een door Victor Horta in 1928 ontworpen art-
decopaleis. Het complex, dat zich sinds een jaar 
of tien tooit met de wat vlottere naam BOZAR, 
bevat zalen voor tentoonstellingen, maar ook 

voor bijvoorbeeld concerten, toneelopvoeringen 
en congressen. Vaak poogt de programmering 
van het kunstcentrum verschillende artistieke 
disciplines met elkaar in verband te brengen. 
Van de expositie over de schilder Antoine Wat-
teau (1684-1721) die er nu te zien is, vormt de 
samenhang tussen beeldende kunst en muziek 
zelfs het hoofdthema.
De jonggestorven Watteau maakte in Parijs een
bliksemcarrière met fi jn geschilderde, inhoude-
lijk vaak raadselachtige schilderijen van elegante 
gezelschappen die in de buitenlucht verpozen. 
Hij baseerde zich daarbij op voorbeelden uit 
zowel de Italiaanse als de Vlaamse kunst, die 
hij had leren kennen in zijn geboorteplaats Valen-
ciennes in het uiterste noorden van Frankrijk, 
en van tekeningen van onder meer Titiaan en 
Rubens die hij kon bestuderen in de Franse 
hoofdstad. Tot welke schitterende resultaten 
dat leidde is te zien in beroemde werken als 
de Pelgrimage naar het eiland Cythera (nu in het
Louvre) en het zogenaamde Enseigne de Gersaint 
(in Berlijn), een schilderij dat Watteau maakte 
als uithangbord voor de kunsthandel van 
Edme-François Gersaint.
Naar zulke topschilderijen uit Watteau’s oeuvre 
zoekt men in BOZAR tevergeefs. De tentoon-

stelling concentreert zich, aan de hand van zo’n 
vijftig werken van de meester zelf en nog twee 
keer zoveel van tijdgenoten, op Watteau en de
muziek: de muzikanten die hij (vaak) heeft af-
gebeeld en de instrumenten die ze bespelen. 
Of de schilder zelf nu zoveel op had met muziek
is overigens onbekend. Titels als De muziekles 
of Het liefdesconcert waaronder sommige van 
zijn schilderijen bekend staan, heeft Watteau 
er niet zelf aan gegeven. Vast staat dat hij in 
Parijs de bescherming genoot van de welge-
stelde handelaar en kunstverzamelaar Pierre 
Crozat, die niet alleen een spilfunctie vervulde 
in het achttiende-eeuwse Europese kunstleven, 
maar in zijn salon ook regelmatig concerten 
organiseerde. 
Zonder twijfel was het daar dat Watteau veel van 
de musici heeft bestudeerd en heeft vastgelegd 
in de tekeningen die het hoogtepunt vormen van 
de expositie in Brussel. Als geen ander wist hij 
in trefzekere schetsen in zwart en rood krijt de
karakteristieke, en soms uit onverwachte gezichts-
punten bestudeerde, houdingen te vatten van 
bespelers van viool en gitaar, fl uit en fagot. 
En daaruit moet je bijna concluderen dat de 
schilder zelf ook regelmatig zo’n instrument ter 
hand nam.  Bram de Klerck

even de suggestie van naderende afbraak. Tot je 
tekenen ziet van werkzaamheden. Maar of, hoe en 
wanneer die tot iets gaan leiden blijft in het mid-
den. Er wordt gewerkt. Maar het kan nog wel even 
duren.  Wim Noordhoek

Pushwagner, Tekening uit A Day in the Life of Family Man, 1980
t/m 26 mei te zien in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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Solo. Henk Wildschut
Museum Jan Cunen, Oss
t/m 25 augustus
www.museumjancunen.nl

Pushwagner. Soft City
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
t/m 26 mei
www.boijmans.nl

FOTOGRAFIE
Henk Wildschut in Oss
Hier lopen wij, bezoekers, op een rustige zon-
dagmiddag te kijken naar grote, stille kleuren-
foto’s van hutten van illegale immigranten, van 
een vluchtelingenkamp in de woestijn, een aan 
de ketting gelegd schip dat ligt te wachten op 
de sloop, de bemanning er nog in. 
Wij bevinden ons op de tweede verdieping van
het Museum Jan Cunen in Oss, waar een ver-
dieping lager de schilderijen van Piet Meiners 
hangen.
En daar, ver weg van ons, is de wereld waar die
foto’s zijn gemaakt. Kan de ellende van andere 
mensen de grondstof vormen voor een kunst-
werk? Natuurlijk, zegt u. De kunst zit er vol mee.
Maar soms rijzen er vragen, en meestal betreft 
het dan de fotografi e. Zo is er een foto gemaakt 
door de wereldberoemde Henri Cartier-Bresson, 

van een bedelaar slapend op een stoeprand. Uit 
die foto, uit elke foto waar een mens op voor-
komt, spreken twee ladingen die elkaar niet 
per se dekken. Er is de fotograaf met zijn doel, 
zijn visie en zijn beslissende moment, en er is 
die bedelaar, die tijdelijk mocht fi gureren. Voor 
hem was het een moment als alle andere, in een 
uitzichtloos bestaan. Hooguit helpt die foto om 
het probleem onder de aandacht te brengen. 
Maar de foto is er omwille van zichzelf.
Deze overweging dient zich in principe ook aan
bij de overzichtstentoonstelling van de fotograaf 
Henk Wildschut in Oss. Het zijn foto’s die de
kijker te pakken nemen, zowel collectief als stuk
voor stuk, door de realiteit die ze in beeld bren-
gen maar ook door hun ongenaakbare schoon-
heid. Het meest sprekend zijn de foto’s van de 
hutten in Calais, in een bos van dunne naald-
bomen. Wildschut heeft de hutten stuk voor 
stuk gefotografeerd, aandachtig en respectvol, 
en met een gevoelig oog voor het sprekende 
detail. Het zouden kunstwerken kunnen zijn 
maar het zijn de onderkomens van mensen 
zonder nationaliteit, vluchtelingen. Een fi lmpje 
toont, heel effectief, de manier waarop de wind 
onophoudelijk door de provisorische beschut-
ting van zeil en deken heen blaast. Elke hut staat 
daar als een persoonlijkheid, in een eigen ele-
ment tussen de dunne boomstammen. 
Foto’s van mensen die zich tussen wal en schip 
bevinden zijn gewoon, in al hun ellende. Maar 
wat Wildschut laat zien is eigenlijk iets anders, 
althans iets complexers, dat te maken heeft met 

Langs Amsterdamse grachten. Tekeningen van het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
t/m 26 mei
www.rembrandthuis.nl

THEMA
Amsterdamse grachten
Amsterdam is met Venetië de stad met de sterkste 
topografi sche traditie. Het waterkarakter van deze 
steden heeft kunstenaars eeuwen gefascineerd. 
Het licht refl ecteert via het water op de huizen en 
in het water weerspiegelt de stad. Men heeft dus 
een dubbele stad uit te beelden, die op elk uur
van de dag weer anders is. Duizenden tekeningen,
prenten en schilderijen zijn van die steden gemaakt 
voor verzamelende liefhebbers en toeristen.
Ook op de tentoonstelling Langs Amsterdamse 
grachten in Museum Het Rembrandthuis is die
verdubbeling te zien. Nu eens wat donkere 
strepen in het water, dan weer een vrijwel exacte 
kopie van een gevelrij op zijn kop. De zeventig ge-
ëxposeerde tekeningen komen uit het rijke bezit 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
(KOG). De Atlas Amsterdam van dit genootschap 
bevat zo’n vijfduizend tekeningen. 
Peter Schatborn, oud-conservator van het Rijks-
prentenkabinet, maakte de selectie en koos voor 
gave, weloverwogen en vaak subtiel uitgewerkte 

Gerrit Lamberts, De Nieuwezijds Voorburgwal bij de bloemenmarkt, 1817
t/m 26 mei te zien in het Rembrandthuis, Amsterdam

tekeningen. Er is meer te zien dan alleen grachten. 
Ook de buitensingels, de Amstel en het IJ en enkele 
wateren buiten de stadsmuren zijn vertegenwoor-
digd. Dat blijkt al uit de oudste gepresenteerde 
tekening, van Claes Jansz Visscher uit 1607, een 
van de tekenende pioniers van het Hollandse 
landschap. We zien een dijkje langs een vaart 
ergens in het polderland, met halverwege een 
boerderij beschut door een groepje bomen. Dit is 
geen stadsgezicht maar een landschapstekening, 
uitgevoerd in pen in bruine inkt. Juist omdat het 
hier zo’n pril probeersel betreft is dit een uniek 
blad. Kaal en trefzeker.
Visschers eeuw is vertegenwoordigd door kunste-
naars die vooral bekend zijn geworden als schilder, 
zoals de gebroeders Berckheyde en Jan van der
Heyden. In de achttiende eeuw echter vielen de
hoogtijdagen van volbloed topografi sche tekenaars 
als Jan de Beijer, Johannes Schouten, H.P. 
Schouten, Reinier Vinkeles en Jacob Cats. Van 
hen hangen er dan ook vele voorbeelden van uit-
gewerkte en zorgvuldig ingekleurde tekeningen. 
Zij kozen allen voor een bedaard, altijd zondags 
Amsterdam, waar elk gedruis ontbreekt. De Jor-
daan, ellendige pothuizen, overbevolkte sloppen 
en stegen schijnen niet te bestaan.  
In de tweede helft van de negentiende eeuw ving 
een tweede topografi sche bloeiperiode aan. Deze 
kwam voort uit een besef van de vergankelijkheid 
van de stad of zelfs uit de wetenschap dat be-
paalde panden of hele huizenblokken binnenkort 
niet meer zouden bestaan. De stijl is impressio-
nistischer, de sfeer romantisch, soms tegen het 
nostalgische aan. De architect Herman Misset 
bijvoorbeeld legde op groot formaat stadsdelen 

vast, die binnenkort zouden verdwijnen, een 
roerloos en mensloos Amsterdam.
Te veel Schouten en De Beijer is niet goed voor 
de mens. Altijd weer de precies getekende bak-
stenen, straatkeien en kademuren, gestoffeerd 
met personages als zetstukken in het straatbeeld. 
Tekeningen voor tevreden burgers. Misset teken-
de voor verontruste burgers: documentair zonder 
de esthetiek te vergeten. Onafhankelijk van deze 
twee tradities staan twee opvallende eenlingen: 
Christiaan Andriessen en Gerrit Lamberts. De 
eerste was een professionele kunstenaar die zich 
in de jaren 1805-1808 uitleefde in zijn getekende 
dagboeken. Zijn onorthodoxe observaties bren-
gen die vroege negentiende-eeuwse  Amsterdam-
mers en hun straatleven heel dichtbij. Minder 
bekend is zijn tijdgenoot Gerrit Lamberts, een 
begenadigd amateur. Lamberts maakte topogra-
fi sche series in de vorm van wandelingen, die 
hij van berijmd commentaar voorzag. Hij koos 
weinig getekende hoeken van Amsterdam en ver-
hulde niet dat zijn stad er helemaal niet zo hecht 
en recht uitzag als Jan de Beijer ons wilde doen 
geloven. Maar hij zwolg ook niet in nostalgie over 
al die vergane glorie. Hij tekende gewoon wat hij 
mooi vond. Met een goed gevoel voor het detail 
en voor het dorpse, soms landelijke karakter van 
een stad in verval.  Roelof van Gelder

menselijke waardigheid in omstandigheden 
waarin dat ongrijpbare element het zwaarst op 
de proef wordt gesteld. De tentoonstelling heet 
Solo, en dat woord past goed op de bijzondere 
sfeer die al deze foto’s omgeeft.
Mariëtte Haveman

THEMA
IJstijd in het British Museum
Twee rendieren steken een rivier over, geweien 
en oren plat naar achteren. Op het formaat van
een briefopener zwemmen ze dicht naast elkaar, 
de poten hoog opgetrokken boven een imagi-
nair wateroppervlak. Minutieuze streepjes in
het ivoor maken de vacht, en een rij iets diepere 
inkepingen een ribbenkast. Het voorwerpje 
neemt je 13.000 jaar mee terug in de tijd, naar 
hoe het op een handpalm zorgvuldig werd 
gesneden uit een stukje mammoettand. 
Die handpalm komt in de expositie Ice Age Art: 
Arrival of the Modern Mind steeds dichterbij. 
Meer dan honderd objecten, tussen de 10.000 
en 40.000 jaar oud, zijn in het British Museum 
bij elkaar gebracht. Ze werden gevonden tijdens 
verschillende opgravingen in Europa. Sommige
staan bekend als de vroegste meesterwerken,
zoals de Venus van Willendorf. Prachtig uitge-

Paul Noble. Tussen de subtiliteiten van diens 
Nobson Newtown, een gestaag uitdijende fanta-
siestad, en Avery’s imaginaire Eiland doet Push-
wagners Soft City sympathiek aan, maar ook 
wat simplistisch en naïef.  Hans W. Bakx

Henk Wildschut, Shelter, Dunkirk, France, april 2010
t/m 25 augustus te zien in het Museum Jan Cunen, Oss

licht worden ze hier en daar afgewisseld met 
kunstwerken uit onze tijd. Het is een moeite-
loze combinatie en dat is precies wat het 
British Museum zichtbaar wil maken: hoe de 
verbeeldingskracht zoals we die nu kennen, al 
bestond in de vroege ijstijd. 
In dat leven kun je je door de verschillende 
objecten een beetje verplaatsen. De kop van 
een leeuw met wijd geopende bek, een groep 
bisons. De holenleeuw die met z’n drie meter 
reusachtig moet zijn geweest. Met behulp van 
brokjes vuursteen werden de dieren in ivoor, 
geweien of stukken zwanenbot uitgekerfd. 
Na een periode van opwarming van de aarde 
ontstonden de eerste grottekeningen en werd 
klei tot keramiek gebakken. Kleine ogen daarin 
veranderen de beeldjes in hangers, de vroegste 
sieraden. 
Maar dat er meer is dan een reeks overblijfselen 
uit de ijstijd, vertelt de muze die de tentoon-
stelling opent en bekend is geworden als de
Venus van Lespugue. Het ivoren beeldje is be-
schadigd, maar nog steeds is goed te zien hoe 
haar grote borsten overlopen in haar billen, die 
tegelijk haar heupen zijn. Picasso bezat twee 
replica’s van haar. De vrouw is een optelsom 
van uitpuilende rondingen, die door de verschil-
lende ijstijden heen steeds in abstractie terug-
keert en waar Matisses Grote naakt comfortabel 
tussen hangt: een inkttekening van vier cirkels 
met een stip erin: gezicht, borsten en buik.  
Ook Mondriaans Boom (1913) lijkt familie van 
de stukken ivoor waarin abstracte patronen zijn
gegraveerd. Uit de meanderende lijnen, bogen 
en streepjes is niet direct iets af te lezen. Maar 
net zoals Mondriaan een boom tot zijn essentie 
terugbracht, zouden ook deze patronen een 

Dierfiguurtjes uit rendierbot
t/m 26 mei te zien in het British Museum, Londen
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Collectie Manders. Naar eenvoud en verstilling
Museum van Bommel van Dam, Venlo
t/m 20 mei

Cobra tot Dumas. Collectie De Heus-Zomer 
Singer Laren
t/m 20 mei

Ice Age art. Arrival of the Modern Mind
The British Museum, Londen
t/m 26 mei
www.britishmuseum.org

Joop Sjollema, Portret van Henriette Polak, 1964
te zien in het Museum Henriette Polak, Zutphen

Werk van J.C.J. Vanderheyden
t/m 20 mei te zien in Museum van Bommel van Dam, Venlo

Weiwei-isms, edited by Larry Warsh
Princeton University Press 2013
152 blz.  14, 95 euro

rivier of een sneeuwstorm in lijnen kunnen zijn. 
Waarom werden deze tekeningen gemaakt? Waar 
diende het beeldje met de rendieren voor? Was 
het een kunstvoorwerp zoals wij dat vandaag in 
een vitrine zetten? Werd het gebruikt om ver-
halen mee te vertellen, was het een talisman of 
een religieus object? Niets daarvan is zeker.
Wat wel vaststaat, is dat men afhankelijk was 
van rendieren. Het vlees om te eten, de huid 
voor kleding, de botten voor gereedschap en 
de darmen voor touw. Ze reisden ze achterna. 
In de groep zaten talenten die urenlang aan 
de voorwerpjes werkten. Niet alleen waren ze 
handig met het materiaal, de graveringen en 
beeldjes werden vaak ook zorgvuldig gepolijst, 
gekleurd en ingevet. En dat temidden van de 
grootsheid van de natuur. Nog steeds proberen 
kunstenaars diezelfde wereld tot zijn essentie 
terug te brengen, de aanleiding is nooit veran-
derd: how to be at home in the world.  
Bernke Klein Zandvoort

AANWINST
Henriette Polak in het Museum 
Henriette Polak
De geschiedenis van het Museum Henriette 
Polak in Zutphen begint met een schilderij. Het 
portret, namelijk, dat de schilder Joop Sjollema 
in 1964 maakte van de humaniste Henriette 
Polak-Schwarz (1893-1974). Terwijl zij voor hem 
poseerde, vertelde hij haar over het lot van zijn 
vrienden: portrettisten en andere fi guratieve 
schilders uit de kringen van de Amsterdamse 
Rijksakademie, van wie het werk niet of nauwe-
lijks door musea voor hedendaagse kunst werd 
gekocht en getoond. Onder hedendaagse kunst 
werd iets anders verstaan. Het waren de jaren 
van abstractie, minimalisme, conceptkunst en 
performance.
De rijke weduwe Polak liet zich er door haar 
portrettist van overtuigen dat ook de fi gura-
tieve schilders van die tijd een museum ver-
dienden. Ze stelde een bedrag beschikbaar 
waarmee een mooie collectie schilder- en 
beeldhouwkunst van de vrienden en kennissen 
van Sjollema kon worden opgebouwd – kun-
stenaars als Johan Buning, Han Wezelaar, Bob 
Buys, Kees Verwey en Charlotte van Pallandt. In 

1975 werd de verzameling ondergebracht in het 
Museum Henriette Polak aan de Zaadmarkt in 
Polaks geboortestad Zutphen.
Dat museum bestaat nog steeds en de collectie 
is sindsdien fl ink uitgebreid. Maar tot nu toe 
ontbrak het schilderij waarmee alles begon. 
Dat hing in het A.H. Gerhardhuis, het eerste 
bejaardentehuis op humanistische grondslag in 
Amsterdam, dat in 1959 mede door Henriette 
Polak was opgericht. Toen het A.H. Gerhard-
huis in november jongstleden dicht ging, be-
sloot het bestuur het portret aan het museum 
in Zutphen te schenken. Wie nu het Museum 
Henriette Polak bezoekt, wordt in de entreehal 
minzaam toegeglimlacht door de naamgeef-
ster.  Gijsbert van der Wal

BOEK
Twitteren met Ai Weiwei
Hij geldt als een van de weinige Chinese kunste-
naars die zijn stem verheft. Ai Weiwei (1957), de 
man van de veelbesproken Sunfl ower Seeds-instal-
latie in de Tate Modern en het ontwerp voor het 
‘vogelnest’-stadion voor de Olympische Spelen 
in Beijing, werd in 2009 zo mishandeld door 
de politie dat hij een hersenbloeding kreeg. In 
2011 werd hij tachtig dagen lang vastgezet, en 
sindsdien mag hij het land niet meer verlaten. 
En toch blijft de kunstenaar-activist zijn com-
mentaren publiceren via blogs, in interviews en 
op twitter, en is hij niet opgehouden met het 
maken van installaties, architectuurontwerpen 
en sculpturen. 

Om de onafhankelijke geest Ai Weiwei te eren en 
diens ideeënwereld ook voor niet-kunstkenners 
toegankelijk te maken, heeft Princeton Univer-
sity Press onlangs een boekje uitgebracht met 
de meest opmerkelijke ‘Weiwei-isms’. De ver-
zameling aforismen, bondige commentaren en 
berispingen aan het adres van de autoriteiten 
laat de lezer kennis maken met een nuchtere 
observator die zijn landgenoten aanspoort zich te 
verzetten tegen de morele corruptie en mis-
dadige milieuvervuiling. Getuige de vele volgers 
van zijn blog en zijn twitteraccount kan het bijna 
niet anders of Ai’s uitlatingen treffen doel; reden 
waarom de Chinese autoriteiten de kunstenaar 
vrezen. 
Ai Weiwei geldt als de man van het poëtische 
gebaar op groot formaat. Zijn installaties zijn 
vaak opgebouwd uit eenvoudige voorwerpen 
– krukjes, fi etsen, vazen met het Coca-Cola-
logo, bomen, stoelen (uit de Ming-dynastie), 
honderd miljoen porseleinen, met de hand 
beschilderde zonnebloempitten – die pakkende 
beelden opleveren. Zoals de kalligraaf met een 
streek doel treft, zo arrangeert Ai Weiwei de 
door hem gekozen materialen tot een over-
rompelend visueel statement. En net zoals de 
kalligraaf zwijgend zijn penseel in de oost-
indische inkt doopt, zo houdt Ai Weiwei stevig 
de kaken op elkaar als het erom gaat zijn kunst 
toe te lichten. 
Weiwei-isms brengt geen ophelderingen betref-
fende het werk van de kunstenaar, wel wordt 
duidelijk hoezeer Ai zijn activiteiten verbindt 
met een morele roeping. Een uitspraak als ‘Wie 
kunstenaar is, is verplicht om vrijheid van 
meningsuiting en expressie te verdedigen’ mag
in Westerse oren hoogdravend klinken, in 

China krijgt ze vanwege de beroerde omgang
met de mensenrechten ogenblikkelijk bete-
kenis. Ook het feit dat de kunstenaar is opge-
groeid als kind van een politiek dissident – 
vader Ai Qing (1910-1996), een bekend schilder 
en dichter, werd tot ‘vijand van het volk’ uit-
geroepen en met vrouw en kinderen naar een
werkkamp in het noordwesten van China ver-
bannen – maakt het felle engagement van de 
Weiwei-isms begrijpelijk. 
Horen we over de kunst zelf dus weinig nieuws, 
het boekje bevat wel forse uitspraken over de
staat van het kunstenaarschap onder het wakend 
oog van de Communistische Partij, en verraadt 
een door een door gepolitiseerde kijk. ‘[…] het
is waar: in het communistische systeem beelden 
kunstenaars slechts af wat de machtsstructuur 
hen vraagt af te beelden. Het is prostitutie.’ 
Wie de Weiwei-isms leest – van een verhelde-
rende inleiding voorzien door curator en heden-
daagse Chinese-kunstkenner Larry Warsh – maakt
kennis met het China achter de spectaculaire 
economische boom. Daar heerst als vanouds 
de repressie en schrikken de autoriteiten er niet 
voor terug critici van het regime spoorloos te 
laten verdwijnen. Reden voor Ai Weiwei om te 
blijven twitteren, al was het maar omdat hij in 
een Chinese traditie opereert, beweert de niet 
van ironie gespeende activist. ‘Partijvoorzitter
Mao was de eerste ter wereld die Twitter gebruikte; 
al zijn uitspraken blijven binnen de 140 tekens.’ 
Paul Kempers

Ai Weiwei bij de Sunfl ower Seeds-installatie in 
Tate Modern, Londen, 2010

VERZAMELAARS
Nederlandse kunst in Laren en Venlo
Het toeval wil dat er deze maanden twee verza-
melaars een keuze uit hun collectie laten zien, 
met hoofdzakelijk schilderijen van naoorlogse 
Nederlandse kunstenaars. Ondanks een paar 
hiaten is hierdoor een overzicht bij elkaar ge-
bracht dat je niet zo gauw in de vaste opstelling 
van een museum zult aantreffen.
In Museum van Bommel van Dam in Venlo is 
met de collectie van Theo Manders gekozen 
voor een inrichting die de voortschrijdende 
smaak van de verzamelaar wil illustreren. Die 
begint met de lyrische abstracte kunst en de 
materieschilders uit de jaren vijftig en begin 
jaren zestig. Kleine schilderijen met krachtige 
grote vegen van Willem Hussem, Theo Wolve-

camp en Jaap Nanninga hangen in de eerste 
kabinetten, gevolgd door de korstige doeken 
van Jaap Wagemaker en verwanten.
Dan verschuift de belangstelling van de verza-
melaar naar iets rustiger kunst, en wij wande-
len met hem mee langs kleine sculpturen van 
Carel Visser en Tomas Rajlich uit het begin van 
de jaren zestig naar een prominent opgehan-
gen, zonnig schilderij van Edgar Fernhout, 
Voorjaar, uit 1969. Daarna opent zich de grote 
zaal van het museum, een lichte ruimte, met 
lichte, eenvoudig ogende kunst. Het minima-
lisme, en wat daartoe gerekend kan worden, 
heeft veruit de voorkeur gekregen, dat is dui-
delijk. En daar zijn prachtige voorbeelden van 
te zien, zoals de 5 stroken watten van Henk 
Peeters uit 1962, wat niet meer is dan de titel 
al vermeldt, op een grijzige ondergrond. Maar 
wat een doek! Er zijn Schoonhovens natuurlijk,
Ben Akkerman, en een paar grote reliëfs van 
Ad Dekkers. Maar het best vertegenwoordigd, 
met een fl ink aantal panelen en doeken, is hier 
J.C.J. Vanderheyden, met wie Theo Manders 
vriendschappelijk omging.
De collectie De Heus-Zomer, waarvan een 
selectie te zien is in Singer Laren, sluit hier in 

zekere zin op aan. Dit echtpaar houdt van het 
contact met jonge kunstenaars en verzamelt
veel breder en actueler. In Singer zijn de zalen
groot en de schilderijen ook. Hedendaagse 
helden als Robert Zandvliet, Michael Rae-
decker en Marlene Dumas hebben alle ruimte 
gekregen. Maar er is ook een kleinere ruimte, 
met de tekst ‘inhaalslag’ op de muur. Hier 
hebben Hussem, Constant en Karel Appel 
onderdak gevonden. Elders zijn ook een 
paar minimalisten, en zelfs een formidabele 
Vanderheyden. Maar zij zijn veel beter ver-
tegenwoordigd in Venlo. Kortom, om een 
goede indruk te krijgen van wat de Neder-
landse schilderkunst van de afgelopen zestig 
jaar heeft voortgebracht, is een bezoek aan 
beide tentoonstellingen erg aan te raden.  
Annemiek Overbeek  
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De reizen worden gepubliceerd in  
‘Cultoura’, het magazine van de Stichting 
voor Academische Reizen. In de laatstver-
schenen uitgave vindt u twaalf redactionele  
artikelen van de hand van de wetenschap-
pelijke reisleiders en dertig reizen. 
Een kleine greep uit ons programma: 

Het wonder van de renaissance in 
Florence
Een grote overzichtstentoonstelling in het 
Palazzo Strozzi over de vroege renais-
sance is aanleiding voor een 7-daagse 
reis naar de hoogtepunten van schilder-  
en beeldhouwkunst op bekende en  
minder bekende locaties in Florence en in 
Siena.
Periode: 13 t/m 19 mei 2013
Leiding: kunsthistoricus 
prof. dr. Michael Kwakkelstein.
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Reizen in goed gezelschap

Academische Reizen organiseert jaarlijks zo’n 70 reizen en excursies  
op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis en muziek. 
Het zijn reizen voor mensen met een belangstelling die verder gaat dan  
die van de doorsnee toerist.
De reizen worden samengesteld en geleid door specialisten op de 
verschillende culturele vakgebieden. Men reist in kleine gezelschappen 
en de verzorging en accommodatie is van een zeer goed niveau.

Voor inlichtingen en een gratis nummer van Cultoura:
Academische Reizen, Prinsengracht 783 – 785, 1017 JZ Amsterdam
Telefoon 020 5892940, www.academischereizen.nl

Londen: van Pompeii tot Palladio
Aanleiding voor cultuurhistorische verken-
ningen in Londen is de tentoonstelling ‘Life 
and Death in Pompeii en Herculaneum’ in 
het British Museum. Tijdens deze 3-daagse 
excursie wordt ruim aandacht geschon-
ken aan de invloed van de Romeinen.
Periode: 31 mei t/m 2 juni 2013
Leiding: classicus en cultuurhistoricus 
prof. dr. Eric Moormann. 

Biënnale Venetië
Vanuit het stijlvolle aan het Canale di San 
Marco gelegen hotel Gabrielli-Sandwirth 
maakt u kunsthistorische verkenningen 
naar de vele uitingen van oude-, moder-
ne- en hedendaagse kunst.
Periode: 11 t/m 16 juni 2013
Leiding: kunsthistoricus 
drs. Guus van den Hout.

Marseille: Culturele Hoofdstad van Europa 
Interessante tijdelijke tentoonstellingen 
met hoogtepunten van de schilderkunst 
van de Midi: van Van Gogh tot Bonnard 
en van Cézanne tot Matisse. 
Gedurende 6 dagen bezoekt u prestigi-
euze nieuwe musea en maakt u excursies 
naar Aubagne, Martigues, Arles en Aix-
en-Provence.
Periode: 18 t/m 23 juni 2013
Leiding: Frankrijk-specialiste 
drs. Angélique van der Horst.

In de zomeruitgave van Cultoura, die 
in de eerste helft van mei zal verschij-
nen, komen zo’n dertig nieuwe reizen en 
excursies.
De manifestaties rond het honderdjarig 
bestaan van het Frans Hals Museum zullen 
daarbij niet ontbreken.


