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Anka Krizmanic, Gertrud Leistikow, 1918
t/m 2 november te zien in Museum 

Kranenburgh, Bergen

De Keus van Kunstschrift is een door liefhebbers en specialisten uitgelichte selectie uit het overweldigende aanbod 
aan tentoonstellingen, aanwinsten, boeken en ander kunstnieuws. In korte stukken bieden wij u een leidraad door het museale oerwoud.  

Voor wie graag een volledig beeld wil van het tentoonstellingsaanbod, verwijzen wij naar de uitgebreide website artnet.nu.
Medewerkers aan deze Keus: Roelof van Gelder, David Gomez van Haeren, Mariëtte Haveman, Eddy de Jongh, Paul Kempers,  

Ileen Montijn, Andrea Müller-Schirmer, Wim Noordhoek, Gijsbert van der Wal en Esther Wils

SOLO
Betovering of Seelenkotzerei?
Wie wil begrijpen wie de eens beroemde Gertrud 
Leistikow was, denke aan Isadora Duncan en 
Pina Bausch. Duncan (1877-1927) zette zich af 
tegen het traditionele ballet en danste eigen 
choreografieën, op blote voeten en in losse 
draperieën geënt op klassiek-Griekse gewaden. 
Bausch (1940-2009) staat onmiskenbaar in de 
lange lijn van individuele dansexpressie en 
komt in die zin ook ter sprake aan het eind 
van Leistikows biografie. Gertrud (1885-1948) 
leefde tussen beide grootheden in. Ze werd 
opgeleid in Duitsland, dat door zijn voorliefde 
voor de gymnastische ontwikkeling van het 
lichaam bevattelijk was voor Duncans natuur-
lijke school, en vestigde zich later in Nederland 
– ze ligt begraven in Bergen – waar ze het 
moderne-dansleven een stevige impuls gaf. 
Het waren alle drie mythische vrouwen, die 
zelf uitmaakten waar ze hun inspiratie vandaan 

Focus Beijing – De Heus-Zomer Collection
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
t/m 21 september
www.boijmans.nl

Qui Xiaofei, Interglaciaal stadium, 2012
t/m 21 september te zien in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

haalden en niet schroomden om zichzelf, al 
dan niet extatisch, te tonen.    
Die nadrukkelijke drive geeft soms een ongemak-
kelijk gevoel, dat treffend wordt samengevat 
door een passage op een Britse danswebsite 
waarop ik stuitte: ‘Some thought that Isadora 
was a goddess, others merely saw her as a 
crackpot. History confirms her as a mixture of 
the two: legend reveals her distinctive quality 
as charisma.’ Charisma is het sleutelwoord; 
je ziet het terug op de foto van Gertrud met 
haar discipelen – ze was behalve artieste een 
gedreven docente – via de meisjesgezichten: 
totale toewijding, geluk in hun jufs aanwezig-
heid. Ook de cynische Bertolt Brecht liet zich 
inpakken, en een stoet aan critici – vreemd 
genoeg vaak juristen; de krant beschikte lange 
tijd niet over professionele danskenners –, hoe- 
wel aanhangers van het klassieke ballet de 
moderne dans wel pregnant als Seelenkotzerei 
bleven wegzetten. 
Leistikow had een geweldig lichaam: rank en 
buigzaam en blijkbaar hoogstexpressief in zijn 
motoriek. Ook haar zelfbedachte, exotische 
kostuums en de maskers die zij – in 1914, als 
eerste in Nederland – bij bepaalde dansen 
droeg, spraken tot de verbeelding. De vele 
tekeningen, schilderijen en beelden die van 
haar zijn gemaakt door de kunstenaars die zij 
in haar kring betrok (Else Berg, Hildo Krop, 
Mommie Schwarz, Jan Sluijters), getuigen 
daarvan. In Museum Kranenburgh zijn zelfs 
een kalender en porseleinen beeldjes opge-
steld, die in oplage de wereld in gingen. Het 
mooist zijn wat mij betreft de inkttekeningen 
van Leistikows leerlinge Anka Krizmanic, die 
de beweeglijkheid van de danseres wonderlijk 
genoeg heeft kunnen vastleggen.
Talent moet Leistikow zeker hebben gehad, al 
is er geen snipper op film bewaard om dat te 
staven. Het is sympathiek dat Jacobien de Boer, 
die promoveert op haar levensgeschiedenis, de 
twijfel hier en daar toelaat: misschien zou haar 
vorm van dansen naar onze smaak te weinig 
om het lijf hebben. Dat heeft De Boer niet belet 
een absurd goedkoop en puik uitgevoerd boek 
te maken, dat zijn bestaansrecht mede ontleent 
aan de nieuwe, gedetailleerde informatie over 

de taaie arbeidsomstandigheden en het avant-
gardeklimaat in de kunstenaarskringen waarin 
Leistikow verkeerde.  Esther Wils 

Pionier van een nieuwe wereld. Gertrud Leistikow, 
een eeuw danskunst 
Museum Kranenburgh, Bergen
t/m 2 november
www.kranenburgh.nl

Jacobien de Boer
Dans voluit, dat is het leven. Gertrud Leistikow  
(1885-1948), pionier van de moderne dans
Zwolle (Uitgeverij De Kunst), 2014
312 blz.  19,95 euro

VERZAMELING
Chinese kunst in Rotterdam
Focus Beijing in Museum Boijmans opent met 
een filmpje gemaakt door Els Hoek, waarin we 
het Barneveldse verzamelaarsechtpaar De Heus- 
Zomer ontspannen zien wandelen en conver-
seren in de ateliers van de Chinese kunstenaars 
wier werk zij hebben aangekocht. De film laat de 
kunstenaars aan het woord, wat leuk is en infor-
matief. Zeker zo informatief zijn de ateliers en 
interieurs waar het gezelschap zich beweegt. Dat 
laat zien hoe ongelooflijk succesvol de Chinese 
kunst de afgelopen jaren is. Kunstenaars zijn 
miljonairs die in villa’s wonen en aan het hoofd 
staan van hun eigen kunstfabriekjes. Enig onbe-
hagen daarover wordt ook uitgesproken, en zelfs 
heimwee naar de tijd toen de kunst nog een 
ongewenste vreemdeling was in de Chinese 
samenleving in plaats van een commodity.
Chinese kunst noch het onvermoeibare verzame-
laarsechtpaar zijn onbekenden op het toneel 
van de Nederlandse kunst. Delen uit de collectie 
De Heus-Zomer waren eerder te zien in Museum 
Belvédère in Heerenveen en het Singer in Laren, 
en de hedendaagse kunst uit China is al sinds de 
vroege jaren negentig bezig met haar zegetocht 
langs de Europese en Amerikaanse kunstpodia. 
In Nederland waren er eerder tentoonstellingen 
in Groningen, Scheveningen (Beelden aan Zee) 
en Den Haag, Utrecht, Enschede en Laren. 
Chinese kunst is een fenomeen dat zich in een 

Johannes Thopas, Portret van een oudere man  
die een pen vasthoudt, 1654; t/m 5 oktober te zien in 

Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

paar decennia vanuit het niets heeft ontwikkeld 
tot een ongelooflijke veelvoud van vormen en 
stijlen en thema’s en benaderingen. 
Diezelfde variëteit is te zien op de tentoonstel-
ling in Boijmans. Het palet varieert van heel 
persoonlijk (Zhang Xiaogang) tot heel politiek 
(Zhang Linhai), en de twee komen ook vaak 
samen: politiek geladen kunst heeft een kracht 
en zwaarte die voelbaar maakt dat politiek voor 
veel van deze kunstenaars tegelijk iets heel per- 
soonlijks is. Maar wat vooral opvalt is hoe mooi 
en fijnzinnig veel van de werken zijn. Het is 
moeilijk te beoordelen hoe representatief dit 
beeld is voor de hedendaagse Chinese kunst: 
immers, wat we zien is een keus, gemaakt door 
een echtpaar dat manifest staat voor wat het 
zelf mooi vindt. En waarom ook niet? 
Toch heb je de indruk dat hier ook een echte 
onderscheidende eigenschap zichtbaar wordt 
van de Chinese kunst. De ambivalentie ten 
opzichte van het ambachtelijke en de traditie 
die op Nederlandse kunstacademies nog steeds 
heerst, is daar volkomen afwezig. Chinese kunste-
naars leren kalligraferen, houden van hun eigen 
antieke kunst en hebben er verstand van. En 
veel van de werken in Rotterdam tonen een 
mooie, aarzelende esthetiek. De vraag in hoe-
verre deze Chinese kunst door de westerse is 
beïnvloed duikt veel op. Maar het omgekeerde, 
westerse kunstenaars die een voorbeeld nemen 
aan de bedachtzame benadering van de Chinese 

collega’s? Waarom niet. De import van simpele 
schoonheid heeft in de kunst wel vaker via het 
Verre Oosten gelopen. 
Mariëtte Haveman

SOLO
Thopas in het Rembrandthuis
Meestal is het andersom. Dan sla je een boek 
vol kunst open en zie je een verkleinde repro-
ductie van een schilderij. De Nachtwacht, om 
maar wat te noemen, is ruim vier meter breed, 
maar in een boek hoogstens 23 centimeter. Een 
mansportret van de zeventiende-eeuwse teke-
naar Johannes Thopas is in werkelijkheid maar 
13 centimeter breed, maar krijgt in de aan hem 
gewijde catalogus 22 centimeter toegemeten. 
En die reproductie toont alleen maar een detail. 
Zo kun je in dit boek beter de subtiliteiten van 
deze vrijwel onbekende kunstenaar bewonderen 
dan op de aan hem gewijde tentoonstelling in 
Museum Het Rembrandthuis.
Johannes Thopas (ca 1626-ca 1690) is de ont-
dekking van Rudi Ekkart, voormalig directeur 
van het RKD en kenner van de Nederlandse 
portretkunst. Hij houdt al decennia bij waar 

zich portretten van de vrijwel onbekende kleine 
meester bevinden en heeft bovendien vele bio-
grafische gegevens bijeen weten te sprokkelen. 
Dat resulteerde in een tentoonstelling in het 
Suermondt-Ludwig-Museum in Aken, die nu 
door het Rembrandthuis is overgenomen.
Thopas is een merkwaardige eenling in de Neder-
landse wereld van tekenaars en schilders van 
de zeventiende eeuw. Hij werd geboren in een 
tamelijk welgestelde Arnhemse familie en stond, 
omdat hij doofstom was, zijn hele leven onder 
curatele. Zo heeft hij een goed beschermd leven 
kunnen leiden. In dergelijke omstandigheden 
hadden schilders en tekenaars nogal eens de 
mogelijkheid om af te wijken van de artistieke 
conventies van hun tijd. Wel moet hij een schil-
dersopleiding hebben genoten, maar bij wie is 
onbekend. Achtereenvolgens woonde hij in 
Utrecht, Amsterdam, Haarlem (waar hij lid 
werd van het schildersgilde), Assendelft en 
Zaandam.
Van zijn schilderijen is maar één voorbeeld be-
waard gebleven, een meisje op haar doodsbed; 
in 2009 wist het Mauritshuis dit ontroerende 
schilderij te verwerven. Van de 66 tekeningen 
die bekend zijn toont het Rembrandthuis er 
nu veertig.
Dat Thopas zich toelegde op getekende por-
tretten is al een zeldzaamheid, dat hij het deed 
met loodstift is dat helemaal. Meestal werkte 
men met krijt. Thopas tekende op perkament 
en voltooide zijn portretten met wassingen in 
zwarte of grijze inkt. Gedurende een aantal jaren 
gebruikte hij ook kleur. Maar hij was toch vooral 
een meester in zwart: zwart in subtiele tonen. 
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Briljant getekend. Portretten van Johannes Thopas
Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
t/m 5 oktober
www.rembrandthuis.nl

Mark Rothko, Untitled, 1947
t/m 31 augustus te zien in het Cobramuseum,  

Amstelveen

TEKENINGEN
De onderwereld van Paul Noble 
In Museum Boijmans hangen 23 enorme potlood-
tekeningen van Nobson Newtown, de getekende 
fantasiestad van de Engelsman Paul Noble (1963). 
Noem het een verzameling hersenkronkels tussen 
utopie en ruïne. Alles is er kennelijk aangelegd 
volgens een plan, maar welk? Er zit Jeroen Bosch 
in – de hel, het aards paradijs – maar ook zulke 
uiteenlopende modernismen als strips en Sovjet-
architectuur. Het werk is duidelijk verwant aan de 

Amerikaanse underground ZAP-comix uit de 
jaren zestig en en zeventig. Bij de tekeningen 
komen soms ook sculpturen en animatiefilms. 
Noble waarschuwt: ga dit doolhof niet binnen. En 
de toiletten ook beter niet. Als je goed kijkt, zie 
je namelijk dat de bewoners van Nobson drollen 
zijn. Alle leven bestaat er uit stront: ‘The toilets 
are unspeakable and so are the people.’ 
Stoelgang is de sleutel tot deze wereld. Meteen 
in het begin zie je een reeks tekeningen met het 
scheppingsverhaal van Nobson. God is een drol 
en schept de bewoners naar zijn beeld. Nobles 
wereld wordt door drolloiden bewoond. Zoals 
ze door kinderen getekend zouden kunnen zijn, 
rechtopstaand in de pot, een puntig uiteinde van 
boven waar ze het lichaam hebben verlaten. Met 
oogjes ook. Geen beentjes of armen, zoals bij 
Robert Crumb, een groot inspirator.
Nobson is een anaal universum. Het werk van 
een anale fixaat, die laat zien dat een anale esthe-
tiek – merkwaardig ‘clean’ – denkbaar en uit- 
voerbaar is. Maar er is meer. Nobson is behalve 
uit stront ook uit kalkstenen elementen opgetrok-
ken, een averechts soort lego waaruit droomvoor-
stellingen oprijzen die aan Brueghel, Bosch en 
Escher doen denken. Als stadsplanner is Noble 
meer verwant met Ledoux of de bouwers van het 
lemen Timboektoe, als tekenaar met psychede-
lische underground pioniers als Victor Moscoso.
Goedbeschouwd heeft Nobson, de getekende en 
gebeeldhouwde stad, maar één bewoner – al zal 
Noble dat bestrijden. Vergelijk het met Brueghels 
Toren van Babel, die nooit tot in de hemel zal rei- 
ken, zoals iedereen in een oogopslag ziet, behalve 
de nijvere bouwers zelf. 
Hier is maar één bouwer. Zijn stad, dat is hij zelf. 
Halverwege heden en verleden, halverwege veel. 
Je leert dat er een oud Nobson bestond, met een 

TEXTILIA
Kunstenaarsstoffen in Tilburg
In 1953 werd de beroemdste kunstenaar van 
de eeuw, Pablo Picasso, door de Newyorkse 
textielfabrikant Dan Fuller gevraagd of hij stof-
ontwerpen voor hem wilde maken. Picasso zei 
ja. Het resultaat was wat Fuller noemde art by 
the yard, kunst per meter. Na Picasso gingen 
ook Juan Miró, Fernand Léger en Marc Chagall 
voor Fuller werken. De ‘Modern Masters’-stoffen 
werden relatief goedkoop, in rouleaudruk gepro-

Zaaloverzicht met werk van Paul Noble
t/m 21 september te zien in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Paul Noble – NOBSON
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
t/m 21 september
www.boijmans. nl

Zomerjurk van Claire McCardell, gemaakt van  

Picasso’s stofontwerp ‘Vis’, 1955 
t/m 14 september te zien in het Textielmuseum,Tilburg

Artist Textiles: Picasso to Warhol
Textielmuseum Tilburg
t/m 14 september
www.textielmuseum.nl

duceerd, en kregen publiciteit in geïllustreerde 
bladen. Zo werden ze een groot succes in een 
tijd waarin talloze vrouwen in de westerse wereld 
zelf hun jurken, rokken en bloesjes naaiden (of 
lieten naaien).
Fuller Textiles Inc. verkocht ook kleding, gemaakt 
van kunstenaarsstoffen. Een voorbeeld daarvan 
is een elegante, hooggesloten zomerjurk uit 
1955 naar ontwerp van Claire McCardell, gemaakt 
van Picasso’s stof ‘Vis’ die op de expositie Artist 
Textiles in het Textielmuseum te zien is. Een 
andere, wat huiselijker jurk van een Picasso-
stof (‘Haan’) is van Nederlandse makelij. Hij is 
afkomstig uit de collectie van het Textielmuseum 
zelf en is gedragen door Paula Augustin, die 
in de jaren veertig en vijftig conservator toege-
paste kunst was in het Amsterdamse Stedelijk 
Museum. Het is een aardige toevoeging aan de 
tentoonstelling, die is overgenomen van het 
Londense Fashion and Textile Museum en verder 
helemaal over Engeland en de VS gaat.
Het had natuurlijk te maken met de opkomst van 
abstracte kunst, dat beeldende, dus ‘vrije’ kunste- 
naars stofontwerpen gingen produceren. Bevrijd 
van de verplichting tot natuurgetrouw afbeelden, 
leefden zij zich nu uit op het platte vlak; hoe-
veel plezier zij daarin hadden is vaak terug te 
zien op de Tilburgse tentoonstelling. Bijvoor-
beeld in het werk van fauve-schilder Raoul Dufy, 
die al in 1911 door de Parijse couturier Poiret werd 
benaderd en daarna, in opdracht van een Lyon-
nese textielfabrikant, in de loop van zestien jaren 
meer dan vierduizend ontwerpen maakte.
In de jaren veertig en vijftig kwam de productie 
van artist’s textiles echt op gang. In Engeland, waar 
de textielindustrie een belangrijke rol speelde 
bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoor-
log, begon Horrockses, Crewdsen & Co. uit 
Lancashire met de productie van zomerjurken 
van door kunstenaars ontworpen stoffen. Dank- 
zij de connecties van de fabrikant verwierven 
de betaalbare, zonnige Horrockses-jurken faam. 
Zelfs prinses/koningin Elizabeth en haar zuster 
Margaret werden erin gezien.
Behalve stoffen voor kleding ontwierpen kunste-
naars ook interieurstoffen. In Nederland bij- 
voorbeeld – vanaf de jaren dertig – voor de 
firma Metz & Co, maar Nederland blijft op deze 
expositie nu eenmaal buiten beeld. Elders in 
het museum is wel een kleine presentatie te 
zien van ontwerpen voor textiel van Neder-
landse kunstenaars. Zij werden tussen 1958 en 
1999 gedrukt door Texoprint uit Boekelo, maar 
het zijn feitelijk autonome kunstwerken – sjaals 
– en zeker geen ‘kunst per meter’.

Thopas tekende ofwel alleen een kop ofwel  
portretten ten halve lijve. Van enige afstand 
komen ze – gevat in een getekende ovaal of in 
een uitgewerkte cartouche – stijf over. Soms 
maakte hij meer werk van de totale compositie, 
dan geeft hij ook kraag, jak, rok of buisje weer 
en combineert hij de voorgestelde met attributen 
zoals een boek, een pen of een paar handschoe-
nen. Enkele keren zien we door een venster op 
de achtergrond een stukje stad, een tuin of een 
landschap.
De houdingen van de voorgestelden – kooplieden, 
scheepsbouwers, zeehelden en hun echtgenotes, 
soms een hele serie van één familie – zijn traditio-
neel. Er is geen sprake van zwier of emotie. Men 
poseert en kijkt buitengewoon ernstig. Het was 
dan ook allerminst gewoonte om lachend of des-
noods glimlachend te poseren. Een portret was 
een serieuze zaak. Het lijkt mij bovendien – in het 
algemeen en ook bij Thopas – dat vrouwen emo-
tielozer werden geportretteerd, vaak volkomen 
bevroren en met minder individuele trekken dan 
mannen. Mogelijk woog waardigheid bij hen 
zwaarder, mogelijk lag hun persoonlijkheid ver-
scholen onder een laag blanketsel.
De kracht van Thopas ligt in de subtiele registratie 
van mannenkoppen. Die moet hij met grote con- 
centratie hebben bestudeerd. Subtiel laat hij het 
licht over wangen en jukbeenderen scheren en 
registreert hij op microniveau een rimpel, een ader, 
een paar haartjes, en lager de plooien van een 
kraag, de nuances van zwart satijn of laken.  
Deze tentoonstelling maakt duidelijk dat de voor- 
raad onbekende kleine meesters van de zeven-
tiende eeuw nog niet is uitgeput. We mogen 
hopen dat meer van dit soort herontdekkingen 
zullen volgen.  Roelof van Gelder

stadscentrum, dat met algemene stemmen werd 
gesloopt voor het nieuwe Nobson. De oude cen-
trale synagoge werd met algemeen goedvinden 
verbouwd tot een koopgoot. Rotterdam is dan ook 
de ideale plaats om Nobson te exposeren.
Tot zover is Nobson een exposé, een psycho-
architectonische constructie. Maar je blijft zoeken 
naar sporen van bewoning. Wat gebeurt er onder-
huids, ondergronds? Wat bleef er bijvoorbeeld 
over van de door Nobson in een publicatie ge-
noemde aanbidding van reusachtige wormcrea-
turen en hun door regen opgewekte ‘uitzinnige 
orgiastische rituelen’? Er zijn wat aanwijzingen, 
maar het in steen gehouwen Nobson-alfabet 
brokkelt af tot onleesbaarheid. Aan Nobson ont-
breekt kortom een omvattend verhaal. Wat je te 
zien krijgt zijn suggestieve decors, maar de voor-
stelling laat op zich wachten. Of is al geweest. Of, 
ook mogelijk: de decors zijn de voorstelling.
Wim Noordhoek

Salvador Dali, Andy Warhol, Saul Steinberg, 
Alexander Calder: het lijkt alsof zo’n beetje 
alle beroemde twintigste-eeuwse kunstenaars 
stoffen hebben ontworpen. En toch houdt het 
verschijnsel na 1975 vrij snel op. Waarom dat is 
(smaakvervlakking? commercie?) is even moei-
lijk te zeggen als waarom een mens toch zo 
vrolijk wordt van al die textielontwerpen.
Ileen Montijn

COLLECTIE
Het Guggenheim in Amstelveen
Groots voorbereid, juichend ontvangen. De Gug-
genheimcollectie van abstracte werken die dit jaar 
naar Amstelveen kwam, is dan ook van zeldzame 
klasse. Taste breakers noemde James Johnson 
Sweeney ze, de man die in 1952 als directeur aan-
trad van het naar verzamelaar Solomon R. Gug-
genheim vernoemde museum. Net als die andere 
vermaarde directeur uit de jaren vijftig en zestig, 
Sandberg van het Stedelijk, geloofde hij dat som-
mige kunstenaars de richting van de kunst beslis-
send veranderen. Al vroeg verzamelde Sweeney 
daarom werk van smaakopschudders als Asger 
Jorn, Jackson Pollock, Mark Rothko, Alechinsky, 
Franz Kline en Karel Appel. 
Rond de vijftig voorbeelden van Sweeneys keuze 
zijn nog tot eind augustus te zien in het Cobra- 
museum. De werken van schilders die de naoor-

logse jaren van een vitale impuls voorzagen, wer- 
den bekend onder kunsthistorische labels als 
painterly abstraction, informele kunst, abstract ex-
pressionisme, materiekunst, tachisme en lyrische 
abstractie. Men schilderde op groot formaat, 
werkte met emotioneel geladen kleurvlakken, 
bracht zand, lijm, asfalt en jute op het doek en 
schrok niet terug voor de surrealistisch geïnspi-
reerde verkenning van het onderbewuste. Een 
onderbewuste dat voedsel gaf aan zowel woede 
en vertwijfeling als brutale levensdrift. 
De schok van de oorlogsjaren klonk door in de 
schilderijen en tekeningen waarin een ‘schreeuw 
om vrijheid’ werd gehoord; vrijheid om de goede 
smaak aan de kant te zetten, vrijheid om de intensi- 
teit van het herwonnen leven te vieren – in Europa 
gekleurd door jaren van bezetting en vervolging, 
in Amerika door de bloedige strijd tegen Duits-
land en Japan. Tijd ook voor de Amerikanen om 
de kunst te verlossen van de idee dat het schilders-
doek er was voor geloofwaardige representatie 
van de werkelijkheid. Een schilderij was immers 
– criticus Clement Greenberg werd niet moe het 
te herhalen – een plat vlak met kleuren en lijnen. 
Expressie van emoties en gevoelens in abstracte 
tekentaal, daar zou het voortaan over gaan.  
Ook de lichamelijke handeling van het schilderen 
mocht zichtbaar worden. Pollock liep over het op 
de grond liggende doek heen en weer, sloeg met 
kwasten op het vlak en drupte op gevoel stralen 
verf uit een geperforeerd blik op het doek. Action 
painting was als de bebop van Charlie Parker, Budd 
Powell of Thelonious Monk: men improviseerde 
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Kennerschap: Bredius, Jan Steen en het Mauritshuis
Museum Bredius, Den Haag
t/m 8 januari
www.museumbredius.nl

Mauritshuis
Plein 29, Den Haag
www.mauritshuis.nl

HEROPEND
Mauritshuis
Het goede van het nieuwe Mauritshuis is dat 
het het oude is, maar dan beter. Het is niet her-
ingericht met koeienbelettering, touchscreens 
of audiovisueel lawaai. Er hangen geen reuzen-
post-its met teksten over de therapeutische 
waarde van kunst. Er zijn geen favoriete werken 
van bekende Nederlanders in de schijnwerpers 
gezet. Het Mauritshuis is een huis gebleven. 
Een chic huis weliswaar, en een huis dat toe-
gankelijk is voor een groot publiek, toeganke-
lijker dan ooit – maar nog altijd het classicis-
tische stadspaleis van de zeventiende-eeuwse 
prins Johan Maurits van Nassau-Siegen, dat 
bijna tweehonderd jaar geleden werd ingericht en 
opengesteld als Koninklijk Kabinet van Schilde-
rijen. De museumzalen hebben nog altijd iets 
huiselijks, met schouwen en spiegels, schilde-
rijen boven de deuren, dikke gordijnen naast de 
ramen en vensterbanken die echte banken zijn. 
Wel heeft het interieur subtiele veranderingen 
ondergaan: de wandbespanning en de verlichting 
zijn vernieuwd en er zijn Venetiaanse kroon-
luchters ingevlogen. Kleine aanpassingen om 
de vorstelijke verzameling nog beter te doen 
uitkomen. 
Al is die nieuwe belichting nog niet helemaal 
goed. De LED-spotjes geven een helder en warm 
licht, maar werpen vaak harde schaduwen van 
de bovenrand van de lijst op de schilderijen, 
zodat er een horizontale baan van het beeld 
wordt afgesneden. Van Adriaen Brouwers Her-
berg met dronken boeren (ca 1625) verdwijnt 

THEMA
Abraham Bredius en Jan Steen
Ter gelegenheid van de heropening van het 
Mauritshuis heeft het nabijgelegen Museum 
Bredius een kleine tentoonstelling georganiseerd 
onder de volmondige titel Kennerschap: Bredius, 
Jan Steen en het Mauritshuis. Van de getoonde 
schilderijen zijn er zestien van Steen, drie zijn 
reproducties en één is een ‘Steen’ uit de negen-
tiende eeuw. In de laatste zaal staat een vitrine 
met enkele van Bredius’ aantekenboeken, zijn 
zevendelige Künstler-Inventare en zijn monografie 
over Jan Steen uit 1927, een kostbare foliant in 
megalomane afmetingen. Een argeloze bezoeker 
zou kunnen genieten van de schilderijen zonder 
de inhoud van die vitrine helemaal te doorgron-

From the Guggenheim Collection to the Cobra 
Museum of Modern Art
Cobramuseum, Amstelveen
t/m 31 augustus
www. cobramuseum.nl

ruim een kwart in de schaduw. De wolkenluchten 
in twee kleine landschappen van Salomon van 
Ruisdael hebben ook een donker balkje gekre-
gen, als criminelen in de krant. Die schilderijen 
zijn eigenlijk niet goed meer te bekijken. (In de 
Eregalerij van het Rijksmuseum is trouwens het- 
zelfde aan de hand, en ook daar stoort het vooral 
bij de kleinere schilderijen, zoals die van Vermeer.)
De échte verbouwing, die twee jaar duurde en 
dertig miljoen euro kostte, vond plaats buiten 
het oude Mauritshuis. Moest je vroeger via de 
oude dienstingang aan de zijkant naar binnen 
(of, bij grote tentoonstellingen als die over Ver-
meer, Holbein en Rembrandts zelfportretten, 
via een drijvend ponton in de Hofvijver), nu is 
er een ruime entree onder het pleintje vóór het 
gebouw. Een ondergrondse ingang dus, net als 
bij het Louvre en het Rijksmuseum. En net als 
daar komt er veel daglicht van boven, zodat de 
foyer – in de woorden van architect Hans van 
Heeswijk – niet ‘de allure van een parkeer-
garage’ heeft gekregen.
De entreehal gaat verder onder de straat naast 
het Mauritshuis, en zelfs onder het gebouw aan 
de overkant, het voormalige kantoor van heren-
sociëteit De Witte. Dat gebouw hoort nu bij het 
Mauritshuis, en daarmee is het vloeroppervlak 
van het museum verdubbeld. De bibliotheek is 
er ondergebracht, het auditorium, het café en de 
museumwinkel. Het aanbod in de winkel is nog 
wat karig: kussentjes, tassen, dienbladen, zelfs 
badeendjes met het hoofd van het meisje met 
de parel, maar relatief weinig boeken of andere 
informatiebronnen.

Jan Steen, De strenge schoolmeester, ca 1665 
t/m 8 januari te zien in Museum Bredius, Den Haag

op grondpatronen, met het doel het publiek mee 
te krijgen in een intens gevoel, los van dagelijkse 
logica. Zie ook Ed van der Elsken, Jack Kerouac, 
Lucebert en Jan Cremer: spontaniteit werd – hoe 
misleidend die term vaak ook werd gebruikt – het 
sleutelwoord in de kunst.
De grote verdienste van de tentoonstelling is dat 
ze niet alleen topwerken bijeenbrengt, maar ook 
de rijkdom van de internationale abstractie toont: 
van de ingehouden energie van Clyfford Still tot 
de exuberante expressie van Appel en De Kooning 
tot de trefzekere kalligrafie van Pierre Soulages 
en Franz Kline.  Paul Kempers

En dan is er in het nieuwe gedeelte een zaal 
voor tijdelijke tentoonstellingen, zodat de vaste 
collectie in het huis daar niet meer voor hoeft te 
wijken. Volgend jaar komen er topstukken uit 
de Frick Collection in New York te hangen (tij-
dens de verbouwing waren daar hoogtepunten 
uit het Mauritshuis te zien), maar nu is er eerst 
een tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis 
van het Mauritshuis zelf. Om de aandacht van 
de bezoeker nog eens extra te vestigen op het 
gebouw dat hij bezoekt. Het oude gebouw, 
maar dan beter.  Gijsbert van der Wal

den en zonder te begrijpen wat de titel van de 
tentoonstelling precies betekent. Dit ongemak 
kan worden verholpen door lectuur van de uit- 
stekende catalogus, die voor het grootste deel 
geschreven is door Guido M.C. Jansen, met mede-
werking van Josefine Leistra en Kees C. J. Stal. 
De catalogus maakt de samenhang van de vier 
componenten uit de titel duidelijker dan de 
expositie.
Abraham Bredius was directeur van het Maurits-
huis van 1889 tot 1909. Van huis uit beschikte 
hij over een vermogen dat voor een belangrijk 
deel in kunstwerken zou worden omgezet. Hij 
speurde, proefde en kocht aan, maar hij behoorde 
geenszins tot het type collectioneur dat steunde 
op de deskundigheid van adviseurs. Hij was zélf 
de deskundige. Behalve als verzamelaar mani-
festeerde hij zich als onderzoeker en schrijver, 
en jarenlang ook als verslaggever van wat hij in 
oude archieven en notarisboeken allemaal had 
aangetroffen. Het noeste uitvlooien van veron-
achtzaamde archivalia leidde onder meer tot de 
uitgave van zijn voor de kunstgeschiedenis zo 
fundamentele Künstler-Inventare. 
Bredius’ expertise wordt anderzijds samenge-
vat met het woord ‘kenner’ ofwel – het werd 
ook graag op z’n Frans gezegd – connaisseur. 
Een kenner is iemand die, geschoold door jaren- 
lang observeren van talloze kunstwerken, de ene 
hand van schilderen haarscherp van de andere 
weet te onderscheiden, of althans pretendeert 
de begaafdheid daartoe te bezitten. Er kwam ook 
nogal wat intuïtie aan te pas, een niet altijd even 
betrouwbare vorm van inzicht. 
Een kenner die nooit een vergissing maakt bestaat 
niet, en Bredius was geen uitzondering op deze 
regel. Het was onvermijdelijk dat zijn kenners-
blik hem wel eens in de steek liet, waardoor onder 
andere een spraakmakende valse Vermeer een 
museale status kon verwerven. En waardoor hij 
niet doorhad – een minder spectaculaire lapsus 
– dat een paneel met drie zingende rederijkers 
door een negentiende-eeuwse fop-Steen was 
geproduceerd. Het pleit voor de samenstellers 
van de huidige tentoonstelling dat ze in het licht 
van het kennerschap ook aandacht voor dit niet 
zo fraaie schilderijtje hebben willen vragen. 
Jan Steen werd door Bredius als een van de 
grootste Hollandse kunstenaars uit de zeven-
tiende eeuw beschouwd. Hij heeft verschillende 
aspecten van Steens oeuvre bestudeerd, maar 
niet of nauwelijks diens royale gebruik van lite- 
raire en cultuurhistorische elementen, dubbel-
zinnigheden en al of niet van een knipoog voor- 
ziene moralisaties. De aandacht voor deze 

dimensie zou nog enige decennia op zich laten 
wachten.
Dat Steen geen kunstenaar van constant ge-
halte was, is algemeen bekend. Hij heeft heel 
wat schitterende werken geschilderd, maar we 
kennen ook een behoorlijk aantal middelmatige 
voortbrengselen en zelfs kladderijen, mogelijk 
deels door anonieme leerlingen gedaan. Kenner-
schap zou hier uitkomst kunnen bieden. De 
Haagse tentoonstelling legt een zekere nadruk 
op de vroege periode van Steen en bevat enkele
nooit eerder geëxposeerde werken uit particulier 
bezit, waaronder een interessant nachtstuk, 
De bespotting van Ceres, een aan Ovidius’ Meta- 
morfosen ontleend thema, waarvoor – kunst-
geschiedenis kan complex zijn – de kunstenaar 
via een prent teruggreep op een Duits schilderij 
uit 1610. De tentoonstelling bevat geen echte 
juwelen à la het Oestereetstertje of de zoge-
naamde Hoenderhof (beide in het Mauritshuis 
te zien), maar wel een aantal schilderijen van 
hoge kwaliteit, met oogstrelende details, zoals 
het schrijvende jongetje met hoed, op de voor- 
grond van De strenge schoolmeester. Alleen al 
dit kereltje maakt een bezoek aan het Bredius-
museum de moeite waard.  Eddy de Jongh

SOLO
Hendrik Valk in het Mondriaanhuis
Een tijdje terug liet mijn overbuurvrouw me  
enkele werken zien van haar vader, de kunste-
naar Hendrik Valk (1897- 1986). Ik herinner me 
vooral een geabstraheerd familieportret uit de 
jaren dertig, waar zij als jong meisje met twin-

kelende ogen op staat. Hendrik Valk was als 
kunstenaar verwant aan De Stijl en bovendien 
een gewaardeerde leraar aan de Arnhemse kunst- 
academie. In de jaren twintig ontwikkelde hij 
een kenmerkende stijl van gereduceerde, hoe-
kige lijnen naast effen vlakken in een beperkt 
kleurpalet. Bij de Stijlbeweging wilde hij zich 
niet aansluiten, hij koos zijn eigen weg en hele-
maal abstract werd zijn werk nooit. Er zijn wel 
overeenkomsten met het werk van Van der Leck 
maar Valk gebruikte een opvallend tekenachtige 
contourlijn. Deze gestileerde lijn oefende hij  
door de achterkant van een tekening met houts- 
kool in te wrijven en die op een schoon vel pa-
pier te leggen. Aan de voorzijde trok hij dan de 
meest essentiële contouren na. Die summiere 
lijnen vormden het uitgangspunt voor verdere 
abstractie. Ook op latere leeftijd bezat Valk nog 
een ferme hand en zolang hij rechte lijnen kon 
blijven trekken, zei hij ooit, wilde hij doorgaan 
met schilderen.
In het Mondriaanhuis is deze tentoonstelling 
helemaal op zijn plaats. Vooral de veelzijdig-
heid in het werk van Valk is verrassend, zoals 
vroege landschappen in pastel in verschillende 
stadia van abstractie, magisch-realistisch werk 
uit de jaren dertig en fijnzinnige bloemen- en 
fruitstilleven in een sierlijke vereenvoudiging. 
Andrea Müller-Schirmer

Hendrik Vallk. In de stijl van De Stijl
Mondriaanhuis, Amersfoort
t/m 28 september
www.mondriaanhuis.nl

Hendrik Valk, De tekenles, 1941 
t/m 28 september te zien in het Mondriaanhuis, Amersfoort

Wendelien Schönfeld, Mauritshuis, Den Haag, 2013
kleurenhoutsnede, gemaakt in opdracht van het Mauritshuis
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FOTOGRAFIE
De Donkere Kamer in Rotterdam
In 2003 werd het Nederlands Fotoarchief (NFA) 
opgeheven en is het opgegaan in het Nederlands 
Fotomuseum, waar zo’n drie miljoen negatieven, 
dia’s en afdrukken worden beheerd. De collectie 
beslaat alle vormen van fotografie en gaat terug 
tot ongeveer 1837, de kinderjaren van de foto- 
grafie. Hieruit is een keus gemaakt voor de 
tentoonstelling De Donkere Kamer, de eerste 
permanente presentatie in Nederland over de 
vaderlandse geschiedenis van de fotografie.
De tentoonstelling is ingericht als DoKa, ofte-
wel donkere kamer, uit het tijdperk toen deze 
met rood licht beschenen ruimtes nog hoorden 
tot de uitrusting van elke fotograaf. Bij binnen- 
komst kun je een grote witte plaat pakken. Zo-
dra je deze in een van de ontwikkelbakken legt, 
start een film. Hiermee wordt het proces dat in 
een donkere kamer plaatsvindt nagebootst; in 
plaats van een foto die zich op het papier ont-
wikkelt, zien wij op de plaat de film opdoemen.
Deze originele aanpak zet zich voort in de manier 
waarop de tijdlijn is vormgegeven. Een enorm 
uitvergrote negatiefstrook vult de wand tegen- 

over de entree: van de uitvinding van de daguer-
reotypie tot het World Wide Web en flickr.com. 
De tijdlijn volgend, komen we uiteindelijk aan 
bij het onderdeel ‘digitaal en heden’. We wor-
den uitgenodigd tot nadenken over de beteke-
nis van fotografie vandaag. De beeldcultuur is 
een feit. Hoe gaan wij met de overvloed aan 
beeld om? En is een foto nog wel te vertrouwen? 
Tot aan het digitale tijdperk konden we er met 
redelijk vertrouwen van uitgaan dat een foto 
iets liet zien dat ook in de werkelijkheid had 
plaatsgevonden. Maar hoe zit dat nu?
In de hypermoderne donkere kamer zijn tal van 
verhalen te ontdekken. Elke ontwikkelbak ver-
telt zo’n verhaal, ingesproken door fotografen, 
vrienden, familieleden, kenners en bekende 
Nederlanders. De laagdrempelige vorm van 
informatieoverdracht maakt de tentoonstelling 
aantrekkelijk voor jong en oud, zonder kinder-
achtig te worden. Tentoonstellingsarchitecten 
Kossman.dejong zijn hier verantwoordelijk voor. 
Dit ontwerpbureau heeft zijn naam gevestigd 
door verhalen te vertellen met  een mix van disci-
plines. Film, licht en geluid zijn media waarmee 
zij een onvergetelijke ervaring willen creëren.

En dat is in De Donkere Kamer goed gelukt. Het 
is een prettige ervaring om tussen de ontwikkel-
bakken in het rode licht van de DoKa, rond te 
lopen en te kiezen welke informatie je tot je wil 
nemen. Ik zie aan de mensen om mij heen dat 
ik niet de enige ben die zich hier op zijn gemak 
voelt. Met grote ogen wordt er om mij heen in 
de bakken gekeken. In veel van de filmpjes is er 
aandacht voor het ambacht, het vakwerk. Zo 
zien we bijvoorbeeld hoe Ed van der Elsken zijn 
foto’s bewerkte, en hoe Frits Rotgans de weder- 
opbouw van naoorlogs Rotterdam in beeld bracht. 
De presentatie kan zich blijven vernieuwen door 
toevoeging van steeds weer ander materiaal 
uit het archief. Met De Donkere Kamer is het 
Nederlands Fotomuseum de enige plek in Neder-
land waar de geschiedenis van de Nederlandse 
fotografie permanent te zien is.   
David Gomez van Haeren

De Donkere Kamer. Bijzondere verhalen uit de 
Nederlandse fotografie
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
www. nederlandsfotomuseum.nl


