
50 51

de keus van kunstschrift 
februari/maart 2013

Thérèse Schwartze, Portret van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana, 1915
t/m 7 april te zien in het Dordrechts Museum

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: Hans W. Bakx, Mariëtte Haveman, Eddy de Jongh, Wim Noordhoek, 

Kris Spinhoven en Myrthe Wesseling

THEMA
Portret in portret in Dordrecht
Kort geleden nam Rudi Ekkart afscheid als direc-
teur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie in Den Haag, in de wandeling RKD 
geheten. Ekkart was en is een centrale fi guur in
de Nederlandse kunstgeschiedenis, iemand met 
een internationale wetenschappelijke reputatie,
die in ruimere kring bekendheid genoot als voor-
zitter van de Restitutiecommissie die het kabinet 
het afgelopen decennium adviseerde over terug-
gave van in de Tweede Wereldoorlog geroofde 
kunstwerken. In december werd hij uitgebreid 
gefêteerd met een biografi sch georiënteerde publi-
catie, een lijvige feestbundel met wetenschappe-
lijke bijdragen van 63 vrienden en collega’s uit 
binnen- en buitenland, en een extra dik RKD Bulle-
tin, volgeschreven door zijn medewerkers. Daar-
naast werd er door het Dordrechts Museum in
samenwerking met werknemers van het RKD een
tentoonstelling voor hem op touw gezet. Dat deze 
tentoonstelling over portretkunst zou moeten 
gaan, lag voor de hand, want Ekkart is een portret-
specialist bij uitstek. Honderden publicaties van 
zijn hand getuigen daarvan.
De organisatoren hebben het origineel aangepakt

door als bindend thema portretten te kiezen waar-
in op de een of andere manier een ander portret 
is opgenomen. Die secundaire beeltenis kan als
schilderij aan de muur hangen maar ook als 
medaillon om de hals van een man of vrouw. 
Soms wordt zo’n miniatuurportret op het hart 
gedragen. Ook prenten en bustes of andere beeld-
houwwerken vonden geregeld een plaats in een 
portret. Het gaat bij zulke iconografi e nooit om 
simpele vlakvulling maar altijd om pregnantie, 
het is symbolisch bijwerk waarmee doorgaans 
een gewichtige boodschap wordt afgegeven. 
Portretkunst is pose en een selectie zoals nu te 
zien in Dordrecht heeft juist vanwege dat verwij-
zende element een extra hoog posegehalte. 
Verwijzen gaat soms gepaard met wijzen: een 
geportretteerde persoon attendeert met uitgesto-
ken wijsvinger demonstratief op het portret in 
het portret. Zo liet Honthorst in 1650 de weduwe 
Amalia van Solms wijzen op haar overleden 
gemaal Frederik Hendrik, voorgesteld op de 
beeltenis die door haar wordt vastgehouden. 

Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012 
is ruimtelijk ingedeeld in een aantal thema’s: 
kunstenaars, inspiratie, verzamelaars en vrienden, 

vorsten, familie en dierbaren. Binnen een thema 
is weloverwogen vrijzinnig met chronologie om-
gegaan, zodat bijvoorbeeld een zeventiende-
eeuwse Oranje-prinses naast een tekening van 
Beatrix door Siegfried Woldhek is gesitueerd, en 
op één wand naast elkaar Frans van Mieris de 
jonge, Gerrit Lundens, Charley Toorop, Philip 
Akkerman en Anton Corbijn met een grote foto 
van Miles Davis zijn gehangen. Zo’n onconven-
tionele ordening geeft additionele spanning aan 
de muur en stof tot nadenken over historische 
bepaaldheden. 
Wat meer dan eens valt waar te nemen, is dat bij 
families uit de maatschappelijke bovenlaag, maar 
vooral in portretten van vorsten, dynastieke ver-
binding en dynastieke pretentie een belangrijke
rol spelen. Een merkwaardige getuigenis hiervan 
levert het monumentale schilderij dat Thérèse 
Schwartze in 1915 schilderde van koningin Wilhel-
mina en prins Hendrik, verkleed als Amalia van 
Solms en Frederik Hendrik, met tussen hen in de 
vijfjarige prinses Juliana, uitgedost in een kopie 
van een jurk die Louise Henriëtte, de oudste 
dochter van Frederik Hendrik en Amalia, in 1634 
had gedragen. Het portret in dit portrait historié 
stelt Juliana van Stolberg voor, de stammoeder 
van het Huis van Oranje, voor wie Wilhelmina 
een buitengewone verering koesterde. Deze zes-
tiende-eeuwse Duitse gravin van Nassau-Dillen-
burg dient hier ongetwijfeld ook als exemplum 
van deugd, als een moreel voorbeeld voor het 
nageslacht, in dit geval met name voor het naar 
haar vernoemde jonge prinsesje Juliana. 
Ik moest in dit verband denken aan een zeven-
tiende-eeuwse gravure waarop de Infante Don 
Carlos is voorgesteld, eerbiedig opkijkend naar 
een portret van zijn illustere voorvader Karel de
Vijfde, op de lijst waarvan de aansporing Virtutem 
ex me staat geschreven: ‘Leer deugd van mij’. 
Met Spaanse vorsten zijn we uiteraard ver verwij-
derd van de Oranjes, maar wat de prent uit 1622
en het schilderij uit 1915 onbetwistbaar met elkaar 
gemeen hebben is het beklemtonen en verheer-
lijken van dynastieke deugd. Wat dit aangaat wordt
het door Wilhelmina overgeërfde devies ‘Je main-
tiendrai’ ook in haar familieportret vol overtuiging 
belichaamd. Dat deze koninklijke verkleedpartij 

Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012
Dordrechts Museum
t/m 7 april
www.dordrechtsmuseum.nl

Sabine Craft-Giepmans & Annette de Vries (red.)
Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012
Bussum (Uitgeverij Thoth) 2012
336 blz.  29,50 euro

THEMA
Zwarte Romantiek in Parijs
In de nuchtere Finanzhauptstadt van Europa, Frank-
furt, was tot voor kort een wel heel onnuchtere 
tentoonstelling te zien, Schwarze Romantik. Von 
Goya bis Max Ernst. Naar bezoekersaantallen 
een doorslaand succes. Er stonden rijen voor 
het Städel Museum: bebrilde kunstminnaars, 
maar ook ouders met kinderen in de Harry 
Potter-leeftijd en hier en daar een paar ‘Goths’ 
(Gruftis in het Duits) die met zwartomrande 
ogen en gehuld in zwarte lappen een voorschot 
namen op wat hun binnen te wachten stond. 
Begin maart opent deze zelfde tentoonstelling 
in Parijs (Musée d’Orsay) en het is de vraag of
de nuchtere Fransen voor ‘Le Romantisme Noir’ 
een vergelijkbare geestdrift zullen opbrengen.
Uit te sluiten valt dat niet, want het is het soort 
tentoonstelling waar iederéén wel iets van zijn 
gading vinden kan. Onaardig gezegd: het is een 
uitdragerij van schilderijen die zelden de depots 
verlaten, van tekeningen, beelden, foto’s en 
fi lmfragmenten. Zo’n tweehonderd in getal. In 
Frankfurt had men voor extra sfeer gezorgd met 
gedempt licht en donkere draperieën, waardoor 
het geheel het benauwende kreeg van een reus-
achtige rouwkamer.
Dat was ook wel passend, want de visoenen, 
angsten en dromen die wij met ‘Zwarte Roman-
tiek’ associëren, verdragen het zonlicht niet. 
Ze gedijen in verduisterde, te warm gestookte 

L’Ange du bizarre. Le Romantisme Noir de 
Goya à Max Ernst
Musée d’Orsay, Parijs
5 maart t/m 9 juni
www.musee-orsay.fr

Max Ernst, De natuur bij ochtendgloren, 1936
van 5 maart t/m 9 juni te zien in Musée d’Orsay, Parijs

honderd jaar na dato op ons een ietwat koddige 
indruk maakt, staat daar los van.
De tentoonstelling is gedocumenteerd in een 
prachtig uitgegeven catalogus waaraan een groot 
aantal auteurs heeft bijgedragen met informa–
tieve commentaren en interessante essays. Vreemd
is alleen dat in de daaraan voorafgaande Inleiding 
een enigszins verwrongen beeld wordt geschetst 
van de ontwikkeling die het onderzoek over de 
Nederlandse portretkunst in de laatste decennia 
heeft doorlopen.
Eddy de Jongh

kamers – en hoofden. Het zijn monsters die 
‘de slaap van de rede’ baart, zoals Goya’s 
befaamde ets illustreert.
De Romantiek, heet het niet voor niets, was een 
reactie op de Verlichting, een terugkeer van het
verdrongene. En waar de Romantiek in het teken 
stond van de droom, daar exploreerde (of exploi-
teerde) de Zwarte Romantiek de boze droom. 
De term zelf is bekend geworden door een bun-
del opstellen (1930) van de Italiaanse anglist 
Mario Praz, die in vertaling een academische 
bestseller werd: The Romantic Agony. Het is het 
uitgangspunt van deze tentoonstelling.
In zijn boek analyseerde Praz terugkerende 
motieven bij een aantal negentiende-eeuwse 
dichters en schrijvers: de fi guur van Medusa, 
satanisme, sadisme, decadentisme, de Fatale 
Vrouw, enzovoort. Zwarte Romantiek, zo bleek, 
was vooral een literair fenomeen, en dat blijkt 
op deze tentoonstelling eens te meer. Vele van
de getoonde voorstellingen gaan terug op lite-
ratuur (Dante, Shakespeare, Milton) en dat 
maakt ze eng-illustratief.
De schrijvers die Praz besprak, behoorden op 
een enkele uitzondering na tot het tweede gar-
nituur. Voor de zwart-romantische beeldende 
kunst, ook dat werd in Frankfurt duidelijk, is dat
niet anders. Van de grote namen (Goya, Friedrich,
Géricault, Delacroix) kun je je afvragen of ze dit
etiket wel verdienen. En de ‘zuiverste’ represen-
tanten (Fuseli, John Martin, Antoine Wiertz) 
zijn bepaald niet de beste kunstenaars. Wat zij 
gemeen hebben is een verlangen naar groots-

heid; het moest érg zijn, erger dan erg. Kunst 
in hoofdletters: Dood, Verderf, Ondergang, 
Hartstocht, Waanzin. Er zijn rollende ogen, ver-
wrongen gezichten, ijselijke gebaren – maar 
het blijft pathos uit de verkleedkist.
Toch biedt de tentoonstelling ook aangename 
verrassingen. De tekeningetjes van Victor Hugo 
bijvoorbeeld, een verdienstelijke amateur. Hij 
maakte spontaan wat inktvlekken op papier en 
werkte die vervolgens uit tot fantasielandschap-
pen. Van de symbolisten is Redon mooi ver-
tegenwoordigd, en al is het aanvechtbaar om 
het surrealisme in dit gezelschap op te nemen, 
Max Ernst vormt een sterke afsluiting: matige 
schilder, maar prachtige beeldvondsten.
Eigenlijk hadden de samenstellers nog één stap 
verder moeten gaan. Er werden delen vertoond 
van expressionistische fi lms uit de jaren twintig 
en dertig, die met enige goede wil bij het thema 
passen. Maar veel duidelijker leeft de Zwarte 
Romantiek voort in de moderne exploitatiefi lm: 
zombies, vampiers, Halloween-feestjes met 
kettingzagen. Wat altijd al een B-genre was, is 
defi nitief B-fi lm geworden; niemand die er écht 
in gelooft, maar voor de liefhebber een bron 
van genotvolle huivering. 
Hans W. Bakx

50 51

de keus van kunstschrift 



52 53

Elin Danielson-Gambogi, Zelfportret, 1900
t/m 5 mei te zien in het Groninger Museum

Vincent is back deel 1: Geboortegrond
Kröller-Müller Museum, Otterlo
t/m 1 april
www.kmm.nl

SOLO
Van Gogh in Kröller-Müller Museum
Als kunstliefhebber zou je kunnen denken dat 
het werk van Vincent van Gogh in het Kröller-
Müller Museum geen bijzondere aandacht 
nodig heeft. Het hangt er, in volle glorie; ieder-
een kan het gaan bekijken wanneer hij of zij 
maar wil. De tentoonstelling Vincent is back 
geeft blijk van een ander uitgangspunt. Door 
wisselende collectiepresentaties is de afgelo-
pen tijd niet zoveel aandacht geweest voor Van 
Gogh, en het museum lijkt nu te willen beklem-
tonen dat het de grootmeester echt niet is ver-
geten. En misschien speelt hier ook de wet van
publiciteit een rol, die maakt dat mensen steeds 
meer tentoonstellingen bezoeken maar de 
vaste collecties links laten liggen. 
Om de bezoeker niet meteen te overspoelen is
gekozen voor een tweeledige opzet. Tot 1 april
is het eerste deel van de tentoonstelling te zien, 
getiteld Geboortegrond, waarin Van Goghs Hol-
landse periode (1881-1886) wordt getoond. 
Daarop volgt vanaf 7 april t/m 22 september 
de Franse periode (1886-1890), met de veelzeg-
gende titel Land van het licht. 
De titels zijn goed gekozen omdat zo de don-
kere, aardse periode van Van Gogh, waar vooral 

de hoekige eenvoud van het Hollandse boeren-
bedrijf centraal staat, wordt geplaatst tegenover 
de lichte en sprankelende motieven uit de Zuid-
Franse natuur. Het is het beeld dat de meeste 
mensen wel zullen kennen. Toch doet dat sterke 
contrast tussen de twee periodes Van Goghs 
werk enigszins te kort. Ook in zijn Hollandse 
periode maakte hij luchtige landschappen, zoals 
die uit de tijd in Nuenen. En de Franse periode 
is niet alleen maar sprankelend, getuige de ruwe 
portretten en voorstellingen van herderinnen, 
boeren en houthakkers. 
Van de Hollandse periode is natuurlijk het werk 
De aardappeleters het meest beroemd. Maar laat 
de bezoeker nu eens niet meteen in ijltempo op 
de bekendste stukken afstevenen. De liefheb-
bers die in het Louvre de lange rij voor de Mona
Lisa even voorbij lopen worden beloond met 
het volle uitzicht op het prachtige en enorme 
schilderij De bruiloft te Kana van Paolo Vero-
nese. Zo kan het ook zijn voor de liefhebber 
tussen de Van Goghs. Laat je als bezoeker voor 
de verandering eens inspireren door de werken 
waarop Van Gogh weefgetouwen afbeeldt. 
Zoals Carol M. Zemel ooit opmerkte in haar 
artikel ‘Het spook in de machine: Van Goghs 
schilderijen van wevers in Brabant’, toont de 
reeks van weeftaferelen die Van Gogh heeft af-
gebeeld niet alleen een fascinerend staaltje uit 
zijn vroege periode, maar ook een bijzondere, 

Nordic Art 1880-1920
Groninger Museum
t/m 5 mei
www.groningermuseum.nl

THEMA
Scandinavische kunst in Groningen
Het eerste dat ik zie op het overzicht van de 
Scandinavische kunst rond 1900 in het Groninger 
Museum is een schilderij van Carl Wilhelmson. 
Twee vrouwen, donker gekleed, steken als uitge-
knipte vormen af tegen een oranje achtergrond. 
Ze zitten op een vlonder aan de waterkant. Bei-
den dragen een te kleine hoed waarvan je denkt: 
pas op, die waait erin. Ze zitten er geslagen bij, 
hun zorg is van een andere orde.
Dan volgt een aantal grote, weidse landschappen,
waaronder een prachtig georganiseerd doek van 
Laurits Andersen Ring. Het heet Vroege lente, en 
je voelt de belofte in de lucht hangen. Rond het 
trappenhuis hangen kleine studies in olieverf en 
aquarel van Anders Zorn. Een waar feest: alles 
wat hem voor ogen komt noteert hij snel en tref-
zeker. Je beleeft het moment mee: een vrouw in
lange wapperende rok speelt tennis, de zon splitst 
een Frans straatje op in licht en donker, het water 
kabbelt of is woest, of het mist en je kunt geen 
hand voor ogen zien.
Maar dan komt de sociaal-kritische kunst. De 
kinderen van God zitten rond een tafel en bidden, 

Vincent van Gogh, Studie van een boerin, 1885
t/m 1 april te zien in het Kröller-Müller Museum, Otterlo

de ellende druipt er van af. Bij de in het zwart 
geklede, voor zich uit starende Piëtisten is ook 
alle hoop vervlogen. Een duistere wachtkamer 
vol starende, zieke mensen met als uitgang een 
zwart gat. Op een kade zitten tien kleine kinde-
ren, stil starend over het water. Hoe overtuigend 
is dat? Albert Edelfeld schildert een familie die
per boot de lijkkist van hun kind vervoert. Nie-
mand slaat een arm om het jonge broertje dat
met wat bloemetjes in zijn hand naast het kistje 
zit. Dat is wat opvalt, er is geen troost, niet bij 
elkaar, niet bij God. Op een geheel verlaten akker 
schreeuwt een vrouw het uit, gezeten naast een 
oude man die zich heeft doodgewerkt. Ik sta er 
voor en kijk naar al die ellende, maar het doet 
me niks. Kan het ook een onsje minder? Waarom 
komt De schreeuw van Munch zoveel harder aan?
Misschien omdat die niet fotografi sch is, maar 
gestileerd? En waarom is de miserie in de Aard-
appeleters van Van Gogh zoveel groter? Misschien 
omdat het expressief is en er ook levenskracht 
uit spreekt?
Na alle zich afwendende, slapende, biddende, 
lezende of naar beneden kijkende mensen was 
het een verademing de franke blik in het zelf-

portret van Elin Danielson-Gambogi te kruisen. 
Even in de ogen kijken van een zelfverzekerde, 
gelukkig ogende vrouw, dat deed goed. Hetzelfde 
had ik met de onderzoekende blik van de Deense 
psychiater Daniel Jacobson, geschilderd door 
Edvard Munch.
De tentoonstelling sluit met een groot vitalistisch 
schilderij van Jens Ferdinand Willumsen. Een on-
samenhangend doek van een bergketen en zijn 
in vage vlekken uiteenvallende weerspiegeling 
in het water. Eromheen een brede, zelfgemaakte 
lijst waarin een hoop betekenis, zo lees ik in de 
catalogus. Daarin staat ook dat ‘de vage vlekken 
waaruit de refl ectie is opgebouwd eigenlijk heel 
vooruitziend zijn, want ze lijken op de pixels in 
de moderne, digitale afbeelding en dat benadrukt 
de moderniteit van dit werk’, aldus David Jack-
son, samensteller van deze expositie. Gelukkig 
kom je op weg naar de uitgang weer langs de 
studies van Zorn.
Kris Spinhoven

eigenzinnige visie op de ambachtsman: de 
arbeider, opgeslokt door de machine en daar-
mee gereduceerd tot een tand in het raderwerk. 
In eerdere werken wordt de ambachtsman als
trotse arbeider gepresenteerd, maar deze voor-
stellingen van Van Gogh geven gaandeweg 
meer uiting aan een afgrijzen. Het zijn niet 
zomaar weefgetouwen, zelfs niet zomaar weef-
getouwen geschilderd met het penseel van 
Van Gogh. Deze voorstellingen representeren 
een visie die de contemporaine werkelijkheid 
typeert: die van de uitgebuite arbeider, en het 
groeiende besef van die situatie. 
Myrthe Wesseling

SOLO
Gustave Caillebotte
Tot de best bewaarde ateliergeheimen uit de 
late negentiende eeuw hoort de manier waarop 
kunstenaars, vanaf het begin van de uitvinding, 
gebruik maakten van foto’s. Dat ze dat deden 
is een feit waarvan de geschiedenis al in 1968 
door Aaron Scharf is getraceerd in zijn boek 
Art and Photography. Maar hij kreeg zijn infor-

matie niet cadeau; het is opmerkelijk hoe con-
sequent kunstenaars vanaf het begin hun belang-
stelling voor foto’s verheimelijkten. De grote 
Franse meester Gustave Caillebotte (1848-1894) 
is geen uitzondering. Volgens eigentijdse bron-
nen bezat hij, naast zeldzame postzegels, een 
aanzienlijke collectie foto’s. Maar die zijn alle-
maal verdwenen. En het vreemde daarvan is 
dat juist deze kunstenaar zo’n ongeloofl ijk fi jn-
zinnige toepassing vond voor het fotografi sche 
beeld in zijn kunst. De feiten daarvan worden 
beschreven en getoond in het boek Gustave 
Caillebotte. An impressionist and photography, 
gemaakt bij de tentoonstelling in de Schirn 
Kunsthalle in Frankfurt, die vanaf 2 februari is 
te zien in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Bij Caillebotte wordt de verdwijning van zijn fo-
to’s enigszins gecompenseerd door het feit dat 
zijn fotograferende broer Martial wel een fl inke 
collectie heeft nagelaten. Soms is de link heel 
direct. Maar wat dit leuke boek met zijn over-
vloed aan foto’s en schilderijen ook heel sterk 
zichtbaar en voelbaar maakt, is het wezenlijke 
verschil tussen fotografi e en schilderkunst. In 
de foto’s, vooral die uit de negentiende eeuw 
zelf van onder anderen Charles Marville, Bisson 
Frères en Edouard Baldus, krijgen we de reali-
teit van een regenachtige dag in Parijs koud 
opgediend. Dat koude, onaangeroerde, geeft 
die oude foto’s hun speciale kracht. Urinoirs, 
straatmeubilair, een half aangelegd park, een 
pas opgeleverde boulevard; in 1880 waren grote 
delen van Parijs nieuw. Schilderijen zoals Caille-
bottes Boulevard des Italiens (1880) en zijn 
prachtige Boulevard Haussmann in de sneeuw 
(1879-1880) tonen, gezien vanaf het balkon van 
een van de appartementen waar Caillebotte zelf 
woonde, diezelfde enigszins desolate sfeer van 
straten die nog niet helemaal op temperatuur 
zijn gekomen door het dagelijks gebruik. Maar 
vergeleken met de foto’s tonen de schilderijen 
die onaangeroerde werkelijkheid vertaald in de
blik van een kijker die ons er iets van wilde laten 
zien. Heel mooi en sfeervol is een schijnbaar 
oninteressante hoek van Parc Monceau, de 
violetgrijze silhouetten van de gebouwen tegen 
de achtergrond van wat zonovergoten gras en
een wandelpad in het vroege voorjaar of najaar; 
de bomen nog spaarzaam bebladerd. Dat interes-
seerde hem: hoe de wereld er uitzag op plaatsen 
en momenten waar niet op werd gelet.
Het boek besteedt aandacht aan allerlei minder 
belichte aspecten uit het werk van deze Franse 
tijdgenoot van Monet en Renoir. Af en toe is 
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Karin Sagner (ed)
Gustave Caillebotte. An impressionist and 
photography
München (Hirmer Verlag), 2012
248 blz.  39,90 euro

Gustave Caillebotte. Een impressionist en de 
fotografi e
Gemeentemuseum, Den Haag
t/m 20 mei
www.gemeentemuseum.nl

Gustave Caillebotte, Portret van Richard Gallo, 1881
afgebeeld in besproken boek

Carlijn Mens, Faith Fear Face, 2012
t/m 24 februari te zien in het GEM, Den Haag

Antoine Watteau, Les deux cousines
van 7 februari t/m 12 mei te zien in BOZAR, Brussel

Carlijn Mens. Faith Fear Face
GEM, Den Haag
t/m 24 februari
www.gem-online.nl

het wat breedsprakig, en er zitten modieuze 
aannames in. Uit niets blijkt dat ‘the self-
questioning of the individual and his place in 
a bourgeois world’ thema’s waren die deze 
kunstenaar bezighielden. Hij schilderde wat en 
wie hem intrigeerde, en hij wist die bijzondere 
fascinatie ontzettend goed mee te delen in verf. 
Zo maakte hij tenminste zeven portretten van 
zijn vriend Richard Gallo, niet omdat het een 
bourgeois was maar omdat de man hem inte-
resseerde. Hetzelfde geldt voor het meesterlijke 
portret van de bleke, aandachtig terugkijkende 
Monsieur R (1877) op zijn blauwwit gestreepte 
canapé. 
Mannen, vrouwen, aardappels, bloemen, bou-
levards en uitzichten, hij schilderde ze met een 
fantastische, introverte toewijding en intelligen-
tie, en soms met een coloriet dat de meeste 
impressionisten vaak wat verzachtten op hun 
palet. Caillebotte beschikte over een meester-
lijk gevoel voor eigenheid, voor het hoogst 
persoonlijke element van een mens of een 
ding. Dat maakt zijn schilderijen zo wonder-
baarlijk mooi. 

Caillebotte was ook een aardig mens. Hij had
geld en deed veel om zijn minder fortuinlijke 
vrienden te helpen. Hij kocht hun werk, orga-
niseerde tentoonstellingen en maakte dat ze 
de aandacht kregen die ze verdienden. Zijn 
eigen werk liet hij in zijn campagnes voor het 

SOLO
Carlijn Mens in het GEM
Schaduwen hebben een slechte naam. De 
grootste boosdoener is Plato, die in wat wij 
waarnemen slechts een afschaduwing zag van
de voor ons onkenbare, ware, zuivere wereld. 
Alleen fi losofen verwierven glimpen van inzicht. 
En mochten dus over ons heersen. In het Haagse 
GEM vraagt Carlijn Mens (1972) aandacht voor 
de tegenkant met haar tentoonstelling Faith 
Fear Face. 
Tot nu toe heeft ze installaties, tekeningen en
foto’s gemaakt van het spel van licht en schaduw. 
Wat ik zag voerde me terug naar wat ik als kind 
meemaakte in de gele bus van de Gelderse 
Tramweg Maatschappij die onder de bomen-
tunnel van Dieren naar Velp reed. Een warme 
dag, het schuifdak stond open en het zonlicht 
wierp door de bladeren van de beuken een 
betoverende licht-  en schaduwdwarreling.
In het GEM laat Mens nu zien hoe schaduwen 
ook het enige kunnen zijn dat we van een pijn-
lijke waarheid te zien krijgen. Het verhaal dat 
ze in licht en schaduw, met behulp van foto’s, 
video, knipsels, fotokopieën van tekst en grote 
houtskoolfi guren vertelt is dat van de 58 Chine-
zen die in 2000 in een zeecontainer stikten. 
Die containers worden met röntgenfoto’s op
verstekelingen gescand. En zo ontdekten doua-
niers de schaduwen van de Chinezen die bij 
mensensmokkel naar Engeland waren omge-
komen. Carlijn Mens geeft zwart-witte beelden 
van wat we niet zagen, niet wilden zien of we-
ten. Ze laat zien hoe schaduwbeelden tegelijk 
kunnen versluieren en onthullen. De Chinezen 
moesten zich verbergen en doodstil houden. 
Tot ze werkelijk dood waren.
Ook dat waarvoor we wegkijken ligt in de scha-
duw. Het net-wel net-niet zien tot je wel moet 
zien. Zoals ze het onder je neus duwt stinkt 
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impressionisme buiten beschouwing, en dat is 
een reden dat het ook na zijn dood lang werd 
ondergewaardeerd. 
Mariëtte Haveman

het, zoals het in de container gestonken moet 
hebben. 
Dit is bij mijn weten voor het eerst dat Carlijn 
Mens verzeild raakt in de diepduistere gronden 
van haar thema. In het GEM moet je ze wel 
zien. Een hele wand vol gestalten. Een zee-
container met 58 Chinezen erin. Het lijkt een 
röntgenfoto, maar bestaat uit afdrukken van 
menselijke lichamen gemaakt met houtskool. 
Hier maakt ze de sprong van nieuwsfeit en 
rechtszaak naar uitbeelding in licht en schaduw. 
Aan de andere wand hangen de stukken: de 
getuigenis in vier droge pagina’s van een van 
de twee overlevenden. De dagvaarding van 
het openbaar ministerie, krantenknipsels, de 
huiveringwekkende foto’s van wat te zien was 
toen de container openging: rijen lijken van 
asielzoekers. Afgewisseld met zwart-wit foto’s 
die illustreren wat licht en schaduw kunnen 
verhullen en laten zien. Zelfs een fi lmpje van de 
schaduw van een dansend klein meisje. Maar 
ook primitieve kar-tonnen maquettes van de 
container. Dozen, ja. Met mensen erin.

Het ongewisse schaduwrijk. Het ijle piepen 
van de schimmen zoals Homerus het al in de 
Odyssee beschreef, naast de zonnevlekjes op 
idyllische zomertaferelen of de opwinding van 
het nachtleven. De hel bestaat.
Wim Noordhoek

MEER KEUS
Naar Arnhem en Brussel
Een tentoonstelling die u niet gemist mag heb-
ben is In de schaduw van morgen. Neorealisme 
in Nederland, nog tot 17 februari te zien in het 
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Met 
schilderijen van onder anderen Dick Ket, Carel 
Willink, Pyke Koch en Raoul Hynckes wordt een 
expositie uit 1960, toen onder de titel De bange 
jaren dertig, in onze tijd geplaatst. 

Een tentoonstelling die grote verwachtingen 
wekt: in BOZAR, het Paleis voor de Schone 
Kunsten in Brussel, gaat op 7 februari een groot 
overzicht open van de achttiende-eeuwse Franse 
schilder Antoine Watteau. Beroemd zijn zijn 
voorstellingen van zogeheten fêtes galantes, 
schilderijen met kostbaar geklede, gracieuze 
dames en heren in dromerige landschappen. 
Deze schilderijen werden nadien alom beschouwd 
als de ultieme incarnatie van Fransheid. Watteau
zelf haalde zijn geliefde voorbeelden uit Venetië.
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