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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, Mariëtte Haveman, Eddy de Jongh, Paul Kempers,  

Wim Noordhoek, Annemiek Overbeek, Stijn Stumpel en Esther Wils

KUNST EN GELD
‘Who funds the arts and why we should care’, 
luidde de kop boven een recent artikel in de 
Financial Times. In Engeland lagen de Tate Modern, 
het British Museum en de National Portrait Gal-
lery onder vuur omdat al deze instituten worden 
gesponsord door BP – berucht na de Deepwater 
Horizon-ramp van 2010. In Nederland ontstond 
enige ophef over de hoofdsponsor van de Marlene 
Dumastentoonstelling in het Stedelijk, de stich-
ting Ammodo, die in opspraak was gekomen 
door de relatie met het pensioenfonds van de 
Rotterdamse havenarbeiders.
Dat zijn de grote instellingen, met hun grote 
dilemma’s. Hoewel, zullen sommige van de 
kleinere vast af en toe denken: I wish I had your 
problems. Terwijl de Nederlandse overheid en 
bedrijven als Shell, KLM en de Rabobank wed-
ijveren om geld te steken in het Stedelijk, het 
Rijks en het Concertgebouw, moeten de meeste 
musea het hebben van hun vindingrijkheid.

Gelukkig zijn ze daar goed in, zo leert een rond- 
gang. De simpelste oplossing is uitwisseling,  
zoals gebeurde bij de Rothko’s in het Haags 
Gemeentemuseum, uitgeruild tegen hun eigen 
Mondriaans met de National Gallery in Washing-
ton. Rijksmuseum Twenthe in Enschede heeft net 
de derde van een mooie reeks tentoonstellingen 
geopend, die tot stand is gekomen dankzij een 
samenwerking met het Museum voor Schone 
Kunsten in Antwerpen. Maar lang niet elk museum 
heeft dergelijk materieel kapitaal in huis. En dan 
komt het neer op echte creativiteit. Een bijzonder 
geval is Gemeentemuseum Helmond. In het 
recente verleden organiseerde dat museum foto- 
retrospectieven van Eve Arnold en Martin Parr, 
en prachtige, slim samengestelde thematentoon-
stellingen, zoals Emoties in de hedendaagse kunst, 
dat binnenkort opent. Kunsthal KAdE in Amers- 
foort haalt gastconservatoren in huis die een 
eigen licht werpen op de kunst buiten de ijzeren 
canon. Dat lukte goed met de tentoonstelling 
Vensters door Marc Mulders, nu opnieuw met het 
overzicht van de Belgische kunst, samengesteld 
door de Belgische muzikant en kunstliefhebber 
Tom Barman. 

herman de vries. all
Stedelijk Museum Schiedam
t/m 15 januari 2015
www.stedelijkmuseumschiedam.nl
Nieuw werk van herman de vries is te zien  
in de Ketelfactory, Schiedam
www.deketelfactory.nl

herman de vries, rosa canina, 2001
t/m 15 januari te zien in Stedelijk Museum Schiedam

Een derde, veelgezochte oplossing voor het nij-
pende geldprobleem is die van de verzamelaar. 
Het afgelopen jaar telde een opvallend aantal 
tentoonstellingen van privé-collecties, zoals de 
tentoonstelling Droomkunst, en Raoul Dufy, beide 
in het Singer in Laren. Ook de grotere instellin-
gen zijn niet wars van deze vorm. In Boijmans 
was er Focus Beijing, van het echtpaar De Heus- 
Zomer, in het Stedelijk Bad Thoughts, de collectie 
van het echtpaar Sanders. 
En er blijft natuurlijk altijd de eigen collectie. Het 
Kröller-Müller toont in Sufficient force een bijzon-
dere episode uit de moderne kunstgeschiedenis 
én uit haar eigen verzamelgeschiedenis: die van 
de conceptuele kunst uit de jaren zestig. In Boij-
mans is nog steeds De Collectie Verrijkt te zien, 
een beredeneerde en liefdevolle herschikking van 
de eigen collectie door Peter Hecht. Voordeel van 
die tentoonstellingen is dat het er vaak relatief 
rustig is. Al is het museum zelf daar minder blij 
mee. Exposure, bezoekersaantallen regeren. 
En deze tentoonstellingen, hoe mooi en vinding-
rijk gemaakt ook, vangen zelden de meeste aan- 
dacht in de pers. Kranten zijn wat dit betreft op- 
vallend volgzaam: de grootste tentoonstellingen, 
in termen van oppervlak en glamour, krijgen de 
meeste aandacht. Daarmee blijft het geld een 
geniepige, sturende factor in de kunst. En daar-
mee vormt het ook de aanjager van een andere, 
minder wenselijke ontwikkeling: werken die vroe-
ger niet van hun plaats kwamen omdat ze daar 
te kwetsbaar voor zijn, reizen nu de wereld rond, 
als ruilmiddel en bron van inkomsten. De ten-
toonstelling Schilderijen uit Siena in het Brusselse 
Bozar is een voorbeeld. Bedrijven willen pronken 
met glamour, musea zoeken de schijnwerpers, 
en dat laat op den duur zijn sporen na. In de 
musea, op de tentoonstellingen, en uiteindelijk 
in de kunst zelf. 
Mariëtte Haveman

SOLO
herman de vries: de structuur van alles
In het Stedelijk Museum Schiedam regeert sinds 
kort de kleine letter. Op last van kunstenaar 
herman de vries (1931), die volgend jaar het  
Nederlandse paviljoen inricht voor de Biënnale 
van Venetië, zijn alle titelbordjes bij de over-
zichtstentoonstelling herman de vries.all in 
onderkast geschreven. 
Het is de logische consequentie van de vries’ 
aanpak van kunst en leven. Wie planten, takken, 
bladeren en geometrische grondvormen ordent 
in ritmes en structuren, kan niet uit de voeten 
met een hiërarchie der dingen. In het raster van 
het ‘al’ zijn de dingen immers onderworpen aan 
een ordening die boven de dingen zelf uitstijgt.
In Schiedam is nu te zien hoe de vries gedurende 
zes decennia zijn ervaring van het menselijk 
bestaan heeft vormgegeven. Eerst als de biolo- 
gisch onderzoeker en plantkundige die het sub- 
jectieve handschrift wilde uitgommen in mathe- 
matisch-geometrische reliëfs, later als de in zen- 
filosofie, ecologie en natuurlijke geneeswijzen 
geïnteresseerde kunstenaar die in Eschenau 
(Beieren) in zijn natuurlijk atelier leeft: twee-
honderd vierkante meter bos in het Steigerwald. 
Gebleven is de nuchtere blik die begin jaren 
zestig ook het werk van Nul (o.a. Schoon-
hoven, Peeters), Zero (Piene, Mack) en GRAV 
(Groupe de Recherche d’Art Visuel) kenmerkte. 
Moderne materialen als polyester, nylon en 
plastic deden hun intrede, rasterpatronen en 
serieel uitbreidbare structuren waren favoriet 
en de analyse van licht en beweging in de kunst 
gold als belangrijk. 
De idee dat verf op plat vlak een werkelijkheids-
ervaring kon oproepen werd in die jaren schate-
rend tot illusionistische leugen verklaard. In 
plaats daarvan werd de werkelijkheid zelf tot 
bouwsteen van kunst verklaard: kunst was een 
construct dat volkomen eerlijk naar zichzelf ver-
wees en niet viel op te laden met oncontroleer-
bare ‘betekenis’.  
herman de vries heeft die niet interpreterende 
houding ten opzichte van de werkelijkheid – tot 
de natuur, tot de mens in de natuur, de natuur 
in de mens – consequent volgehouden. In zijn 

Jacob van Loo,, Liefdespaar, ca 1650
afbeelding in besproken boek

tekeningen, collages, reliëfs, ruimtelijke instal-
laties en foto’s herarrangeert hij de wereld tot 
poëtisch feit. Eigenlijk is alles er al, zou je kun-
nen zeggen, er is alleen het onderscheidende 
oog voor nodig om van het alledaagse kunst te 
maken. 
De drie verdiepingen die voor het overzicht zijn 
ingeruimd geven mooi gedoseerd inzicht in de 
vries’ werkwijze. In een interview met conserva-
tor Wilma Süto omschreef hij die eens als: ‘Ik 
neem waar en presenteer.’ Een fraai voorbeeld 
is het strakke arrangement van 14 stammetjes 
van de wilde roos (rosa canina, 2001) op een 
smetteloos witte museummuur, met prikkende 
doornen en al. De ritmische structurering opent 
de ogen voor de essentie van organische groei, 
lijkt het.
Dezelfde ogenschijnlijk laconieke aanpak – de 
vries laat het toeval vaak een sturende rol spelen 
– is te zien in de werken met op grote vellen 
vastgelijmde bladeren. ‘en daar komen de bla-
deren’ en ‘1,2 en 3 uur onder mijn appelboom’ 
(1975) zijn gearrangeerd door de wind en de 
zwaartekracht; de kunstenaar hoefde niet meer 
te doen dan te wachten op voltooiing van zijn 
idee door de natuur zelf. 
Hetzelfde geldt voor de serie platgedrukte fris- 
drankblikjes die de vries verzamelde tijdens 
zijn wandelingen op Gomera, rond 1980. De 
bruinroestige blikjes zijn nu tot pure vorm op 
witte ondergrond geworden. De agressieve 
verplettering bevrijdde het blik van inhoud en 

functie en maakte van consumptieartikel kunst-
zinnige essentie: metaal op papier achter glas 
en houten lijst. Zen in Schiedam.
Paul Kempers 

BOEK
Vieze liedjes
Het zeventiende en achttiende-eeuwse Neder-
land wordt vaak, tot op de dag van vandaag, 
beschouwd als een monolitisch, onder een streng 
calvinistisch regime zuchtend land. En inder-
daad, er was in die periode heel wat moralisme 
in omloop. Maar daarnaast bestond er ook veel 
dartelheid, in natura en in gedrukte vorm. Zo 
rolde er heel wat erotica van de drukpers, waar- 
onder pikante gedichten en liederen. Een corpus 
op zichzelf. Wat niet wegneemt dat in handboe-
ken en verhandelingen over de oudere Neder-
landse letterkunde die in de negentiende eeuw 
en het eerste driekwart van de vorige eeuw ver- 
schenen, over de goudeneeuwse op seks gerichte 
speelsheid wordt gezwegen. Op een enkele keer 
na, als de schrijvers hun walging van wat door 

hen als ‘brutale zinnelijkheid’ of als ‘mestvaalt-
tribulatiën’ werd gewraakt, niet in toom konden 
houden. 
De afgelopen decennia zijn de taboes rond 
obscene pennevruchten uit de zeventiende eeuw 
gaandeweg in lucht opgegaan. De onlangs ver- 
schenen bundel Vieze liedjes uit de 17e en 18e 
eeuw toont overtuigend aan dat het zinvol is 
oud-Hollandse schuinsmarcheerderij weten-
schappelijk te onderzoeken, onder meer omdat 
daarin historische hersenspinsels en illusies 
worden weerspiegeld en semantische eigen-
aardigheden (een overvloed aan metaforen en 
dubbele bodems) zijn verwerkt. Het onderzoek 
werd in dit geval met flair uitgevoerd door de 
neerlandica Annemieke Houben die een infor-
matieve inleiding schreef en de 95 zangstukjes 
van zinvolle en verrassende annotaties voor-
zag. Het ging haar vooral om de inhoud, niet 
om dichterlijke kwaliteiten, daarvoor is het 
genre teveel klappermanspoëzie.
Het boek bevat 54 illustraties waarvan slechts 
een klein aantal enige verwantschap vertoont 
met bepaalde motieven in de liederen. Eén op 
één zijn de relaties nooit, en je zou kunnen zeg-
gen dat de door Houben gekozen plaatjes in 
het algemeen wat decenter zijn dan de inhoud 
van de meeste verzen. In geen van de illustraties 
wordt de eigenlijke daad frank en vrij in beeld 
gebracht, terwijl er in de teksten geregeld sprake 
is van copulatie, al of niet in overdrachtelijke 
zin. Ook daarom is het jammer dat bijvoorbeeld 
Rembrandts ets die bekend staat als Het Franse 
bed buiten de selectie is gebleven. Typerend 
genoeg zaten rond 1900 sommige kunsthisto-
rici met deze paringsscène in hun maag. Een 
last waarvan ze zich ontdeden door categorisch 
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Annemieke Houben
Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw
Nijmegen (Vantilt) 2014
245 blz.  19,95 euro

Bernhard Pankok, Zelfportret in zwarte trui, 1898
te zien in het LWL-Museum, Münster  

FOTOGRAFIE
Kunstige oorlogsfotografie 
Nederland staat in 2015 een grootscheepse WO II 
herdenking te wachten, elders in Europa worden 
beide wereldoorlogen dit jaar al uitvoerig herdacht.
Parijs werd eind augustus 1944 bevrijd van de 
nazi’s. Amerikanen voor de poort gaven de door-
slag; door hun aanwezigheid kwam ook het Franse 
verzet in een stroomversnelling en veranderde 
de stad in een slagveld. Wie de tentoonstelling 
in Musée Carnavalet bekijkt vraagt zich af wat er 
was gebeurd als men op zijn handen was blijven 
zitten; de Duitsers taaiden in sneltreinvaart af, in 

hun tanks en wat dies meer zij, en ook het Vichy-
bewind was al ontmanteld. Maar er kwamen nog 
heel wat doden aan te pas. Het museum herneemt 
voor de gelegenheid de tentoonstelling die conser-
vator en verzetsman François Boucher destijds pal 
op de bevrijding organiseerde, aangevuld met een 
historische introductie en de nodige reflectie op 
de beeldvorming; de tentoonstelling was ‘réalisée 
sur le vif et portée davantage sur l’émotion que 
sur la véracité historique’. In tegenstelling tot wat 
het affiche belooft is de hele, overigens fraaie op-
stelling in zwart-wit, op een filmpje na dat van de 
weeromstuit aandoet als een toneelstukje achter-
af; De Gaulle is met zijn blauwe pet op minder 
geloofwaardig dan in grijstinten. Het doel van 
Boucher was een zo compleet mogelijk beeld te 
geven; hij verzamelde zonder onderscheid profes- 
sionele en amateurfoto’s. Toch springen de krach-
tige beelden van helden als Robert Doisneau en 
Frank Capa eruit. Er is een onmiskenbare esthetiek 
in de stoere mannen en de enkele vrouw die ze 
kieken, in hooggespannen concentratie, op hun 
hoede of domweg uitgeput. Zeker tegen de achter-
grond van die prachtstad die uit zijn voegen ligt, 
vol stenen en andere versperringen.    

Onder zijn vele boekhandels herbergt Parijs ook 
de keten Mona Lisait, waar hoogwaardige ramsj 
wordt verkocht en de soms begerenswaardige uit- 
gaven van Taschen. Wie schetst mijn verbazing 
toen ik er, na het bezoek aan die zwart-wit tentoon-
stelling over augustus 1944, een koninklijk boek 
vol prachtige kleurenfoto’s van WO I zag staan? 

Léon Gimpel, Vliegenier Pépète heeft een Taube neergehaald
foto in besproken boek

Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé
Musée Carnavalet, Parijs
t/m 8 februari 2015
www.carnavalet.paris.fr

Peter Walther
La Grande Guerre en couleurs
Keulen (Taschen) 2014
384 blz.  39,99 euro

Meester van de Legende van de heilige Magdalena,

De heilige familie, ca 1520 
t/m 4 januari te zien in het Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en de  
ontdekking van de wereld
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
t/m 4 januari 2015
www.rijksmuseumtwenthe.nl

MIDDELEEUWEN
Vlaamse kunst in Enschede
‘Elk geschapen ding is als een spiegel’, schreef 
de twaalfde-eeuwse godgeleerde Alanus. Voor de 
middeleeuwer getuigt elk onderdeel van de aarde, 
‘van de kleinste boterbloem tot de hoogste 
boom’, van Gods grootheid. Deze gedachte 
vormde het uitgangspunt voor de kleine maar 
buitengewone tentoonstelling in het Rijksmuseum 
Twenthe in Enschede. De tentoonstelling is de 
derde in de reeks waarin het museum samen met 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerpen een beeld geeft van zes eeuwen 
Vlaamse schilderkunst. Een heel geslaagde 
samenwerking.  

vast te stellen dat een dergelijke smerige uit-
beelding onmogelijk gemaakt kon zijn door zo’n 
grote en nobele meester als Rembrandt.
Ingetogenheid in sexualibus lijkt soms extra con-
touren te krijgen wanneer er zich libertinisme in 
de buurt aandient. De even schijnheilige als  
naïeve pudeur omtrent Het Franse bed (een titel 
die op zichzelf een eufemisme is) staat in scherpe 
tegenstelling tot een uitgave die in dezelfde 
periode in Duitsland verscheen, in zes lijvige 
banden, de Illustrierte Sittengeschichte van de 
cultuurhistoricus Eduard Fuchs. Op de talloze 
erotische en onverbloemd seksuele afbeeldin-
gen die dit gigantische werk bevat, is kennelijk 
geen enkele restrictie toegepast. Fuchs beeldt 
onder andere de beruchte prenten van seksuele 
standjes af, die traditioneel in verband werden 
gebracht met de zestiende-eeuwse Italiaanse 
pornograaf Pietro Aretino. Een of twee van deze 
gravures zouden temidden van de vieze liedjes 
niet hebben misstaan, want I modi genoten in 
bepaalde zeventiende en achttiende-eeuwse 
kringen een zekere bekendheid.
Om geen misverstand te wekken, moet nog 
worden gezegd dat in de zeventiende-eeuwse 
Hollandse kunst onverhulde uitbeeldingen van 
‘vleselijke conversatie’ zeldzaam waren, anders 
dan evocaties van deze activiteit in metaforische 
vorm of van wulpse voorstellingen met krach-
tige suggesties over wat in de volgende minuten 
staat te gebeuren. Het ‘net niet’ had een reto- 
rische functie die de fantasie van de kijker prik- 
kelde, zoals allerlei beeldspraak in de vieze 
liedjes dat voor de lezer kon doen.
Eddy de Jongh

Dertig jaar eerder werd er dus al ruimschoots in 
kleur gefotografeerd, ook aan het front. 
Ter gelegenheid van de tweede herdenking: 1914-
2014, stelde Peter Walther een selectie samen 
uit het werk van Amerikaanse, Australische, Bel-
gische, Russische, Tunesische, Franse en Duitse 
oorlogsfotografen, die in drie talen tegelijk werd 
uitgebracht. Het gaat niet om ingekleurde foto’s 
maar om autochrome opnames – geen fantasie-
kleuren dus. Een deel van de foto’s draagt het 
opgeruimde karakter – met de krant en een kopje 
thee in de loopgraven – dat de overheden graag 
aan het thuisfront toonden, maar de treurnis, kaal-
slag en gruwel ontbreken niet, zij het subtiel en 
esthetisch gebracht. Kathedralen in puin, bladloze 
bossen, onontplofte projectielen in het gelid, ge-
amputeerde ledematen (in kleur behoorlijk vlezig), 
ontheemde boeren, kinderen die vakkundig en 
met overgave soldaatje spelen, de ene adembe-
nemende pagina na de andere, aangekleed met 
doeltreffende citaten van grote Franse en Duitse 
schrijvers. Of dit documentaire genre de kunst 
benadert is voor mij geen vraag; de Nature morte, 
probablement Reims 1917 van Jean-Baptiste Tour-
nassoud: een tafel met wortelen, uien, bananen 
(waar kwamen die vandaan?), brood, pannen en 
een helm, zou ik uitknippen en inlijsten als hij niet 
over twee pagina’s liep.  Esther Wils

Dat geldt ook voor de laatste van de drie, Jan 
van Eyck, Rogier van der Weyden en de ontdekking 
van de wereld. Het brandpunt van de tentoon-
stelling ligt bij de prachtige kleine Madonna bij 
de fontein uit 1439 van Jan van Eyck uit de col-
lectie van het Antwerpse museum, dat met veel 
durf tegen een goudkleurige wand is geplaatst. 
In dat kleine schilderijtje komt alles samen waar 
deze kunst op stoelt: eerbied voor de heilige 
maagd en ‘moderne devotie’, dat wil zeggen 
een in die tijd populaire benadering van het ge-
loof, afkomstig uit Deventer en Zutphen, waarbij 
vooral de huiselijke maat van de geloofsbeleving 
werd gecultiveerd. Maria wordt voorgesteld als 
een lieve jonge moeder, omringd door bloeme-
tjes en spulletjes waarin de schepping haar vol- 
maaktheid toonde. En bovenal vormt dat schil-
derijtje een hoogtepunt in de kunst van het 
luisterrijke schilderen met olieverf, de techniek 
die al langer bestond maar door de Van Eycks 
tot een nog steeds verbluffend hoogtepunt 
werd ontwikkeld.
Het dubbele uitgangspunt– moderne devotie 
en schilderkunstige finesse – wordt op de ten- 
toonstelling uitbundig gedemonstreerd in de 
panelen van Quinten Massys, Hans Memling, 
Jan Provoost, Rogier van der Weyden en veel 
meesters die het met een noodnaam moeten 
doen. Een sprekend voorbeeld daarvan is het 
schilderij van de Meester van de Legende van  
de heilige Magdalena. Het schilderijtje met de 
Heilige familie in een interieur laat zien hoe  
serieus de huiselijkheidscultus nog in het begin 
van de zestiende eeuw werd genomen: de kleine 
Jezus trekt aan de mantel van Jozef, die zojuist 

HEROPEND
Kunstmuseum in Münster
Münster ligt niet zo heel ver weg van de Neder-
landse grens. Toch is het grote kunstmuseum in 
die stad minder bekend dan dat van nabije Duitse 
steden als Keulen, Aken, Düsseldorf, Bonn of 
Essen. Het is bovendien vijf jaar stil geweest rond 
dit museum omdat het integraal op de schop is 
genomen. Het heeft ook een nieuwe naam gekre-
gen: LWL-Museum für Kunst und Kultur, kortweg 
LWL, waarbij LWL staat voor Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe. Het oude, in Wilhelminische, de 
burger imponerende stijl opgetrokken gebouw uit 
1908, aan de Domplatz, is geheel vernieuwd en 
uitgebreid.   
Het Berlijnse architectenbureau Staab ontwierp 
naast en achter het oude gebouw nieuwe volumes. 
Dat is weliswaar vernuftig gedaan, maar het ge-
heel biedt een wat traditionele indruk. Er is geen 
poging gedaan om in materiaal en verhoudingen 
aan te knopen bij de negentiende-eeuwse architec-
tuur. Het is ook geen statement, geen Münsterse 
mokerslag. Het lijkt nog het meest op het moder-
nisme van de jaren zeventig van de vorige eeuw, 
strak, zakelijk en transparant. De muren zijn van 
beige zandsteen en geslepen beton, veel glas, en 
als uitwendige ornamentiek werk van Otto Piene 
en Josef Albers uit die tijd.
Ook het interieur met zijn terughoudende archi-

tectuur met witte wanden, donkere trappen en 
sponningloze ramen ademt de geest van de vorige 
eeuw. De vaste opstelling wordt onderbroken door 
een soort tussenstations waar men kan zitten en 
door hoge ramen uitkijken op de stad. Wel kregen 
de wanden van de afzonderlijke zalen elk een 
eigen kleur. Dat maskeert echter onvoldoende het 
tamelijk steriele karakter van de chronologische 
opstelling. Van een ‘spannungsreiche Drama-
turgie’ in de presentatie is, zoals het bureau het 
noemt, weinig te merken. Wel is alles goed uitge-
licht en wordt men niet gehinderd door displays 
of infantiele speurtochten.
De collectie van dit museum is rijk en zeer de 
moeite waard. De middeleeuwse en zestiende-
eeuwse schilder- en beeldhouwkunst uit Westfalen 
en het Rijngebied is goed vertegenwoordigd. Zo 
hangt er werk van de schilder Derick Baegert en 
staan er (zeer gehavende) figuurgroepen van de 
beeldhouwers Heinrich en Johann Brabender.  
Op de eerste verdieping maakt men een rond-
gang van de middeleeuwen tot omstreeks 1900. 
Twee zwaartepunten uit de collectie zijn ten volle 
benut. Dat betreft ten eerste het werk van de 
zestiende-eeuwse familie Tom Ring. De zaal met 
het werk van deze schilders is een hoogtepunt in 
deze rondgang, niet alleen door de kwaliteit van 
het werk, maar ook doordat deze zaal met gevoel 
is ingericht met warmrode wanden en zelfs met 
rood fluweel. De specialiteiten van dit kunstenaars-
geslacht – portretten en stillevens – zijn goed ver- 
tegenwoordigd. Bijzonder is het portret van graaf 
Johann von Rietberg met zijn vrouw en twee doch- 
ters. Dit schilderij werd in de negentiende eeuw 
verzaagd en pas in de tweede helft van de twintig- 

binnenkomt met een mand vol timmergereed-
schap, en hij wijst naar zijn moeder, Maria, die 
met een vingerhoed op haar middelvinger bezig 
is met een handwerkje. De ramen van het serene, 
vertrek kijken uit op een lieflijk landschap. Zo 
zien wij onze middeleeuwen het liefst.
De circa twintig kleine schilderijen worden om- 
ringd door een uitbundig aanbod aan kleur en 
tekst. De vrolijke aansprekende zaalteksten van 
Catharina van Cauteren werken goed, maar de 
koeienletters bovenaan de wanden hadden wel 
wat minder gemogen: zoals die waarin de be-
zoeker, van boven de tedere paneeltjes, wordt 
toegeroepen dat elk detail evenveel aandacht 
verdient! Bij de tentoonstelling is een klein, kleur-
rijk en informatief boek gemaakt, met tien essays 
van verschillende kenners over een aspect van 
deze kunst.  Mariëtte Haveman
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Mark Rothko
Gemeentemuseum, Den Haag
t/m 1 maart 2015
www.gemeentemuseum.nl

LWL-Museum für Kunst und Kultur
Domplatz 10, Münster
www.lwl.org/LWL/Kultur/museumkunstkultur

FOTOGRAFIE
Mark Cohen in Rotterdam
Vuile knieën. Hoe smerig waren wij, was de  
wereld nog rond 1975. Daarover gaat Dark knees, 
de tentoonstelling van Mark Cohen (1943) in 
het Fotomuseum in Rotterdam. Zijn leven lang 
maakte hij foto’s in Wilkes Barre, Pennsylvania; 
omdat hij daar woonde, het had ook een stadje 
verderop kunnen zijn. Zodra je de zalen binnen- 
komt word je meegezogen naar jaar en omstan-
digheden. Door de dwingende details die spre- 
ken voor de verdwenen wereld die Cohen laat 
zien in korte afsnijdingen. Gedeelten van gezich-
ten vaak, een arm, handen, voeten, een kin, een 
kruin, van iemand die in de weer is met wat ook. 
Maar ook geïsoleerde voorwerpen komen tot 
leven, een oud T-shirt op een hoopje, regen-
druppels op plaveisel, een knoop. Op hoeveel 
manieren kan een man zijn handen in zijn zak- 
ken steken? In zakken van welk materiaal? En 
dan? Je ziet materialen van de tijd. Vroege kunst-
stof in ongelukkige, uitgelubberde plooien, tweed 
overjassen waar nu geen zwerver meer mee 
over straat zou gaan.
Je ruikt Wilkes Barre. Mensen en kleren die niet 
zo gewassen waren als nu, huizen niet zo op-

Mark Cohen. Dark Knees
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
t/m 11 januari 2015
www.nederlandsfotomuseum.nl

geschilderd en gesopt. Kinderen gingen net als 
hier op zaterdag in de teil, hetzelfde water voor 
allemaal. Wasmachines kwamen net kijken, bij 
de rijken. Mijn moeder huurde in die jaren een 
Hoovertje. Elke maandag kwam een VW-busje 
ze brengen voor de halve straat en haalde ze 
’s avonds weer op. Vlekken op een kous, in de 
tijd dat een vlek nog erg was en vlekkenwater 
bestond. Cohen fotografeerde vlekken. 
‘Toen ik wist dat ik de komende vijftig jaar vast 
zat in Wilkes Barre’, zei hij, ‘zat er niet anders 
op dan surrealist worden.’ Een kleine stad, waar 
hij een fotostudio dreef, en zijn brood verdiende 
met feest- en huwelijksreportages, pasfoto’s. 
En na zijn werkdagen de straat op ging en voor- 
bijgangers en buren fotografeerde. Niet om 
Wilkes Barre te portretteren, meer omdat zijn 
oog steeds weer viel op details. In hoe de men- 
sen eruit zagen, wat ze aan hadden, of in wat 
er op straat lag. Een in stukjes uiteengevallen 
boterham naast een plas op het asfalt. Niet 
schilderachtig zoals rotzooi pittoresk kan zijn, 
niet opzettelijk veelzeggend, erg veel niet. Hoe 
kwam die boterham daar? Hij ziet er niet aan-
gevreten uit. Heeft iemand hem in stukken 
gescheurd, misschien om een vogel te voeren 
die er vervolgens geen trek in had?
Zo werkt Mark Cohen. Hij werd ‘surrealist’, zegt 
hij, omdat hij steeds maar dezelfde huizenblok-
ken rondliep. ‘Running around the block’, een 
begrip dat ik van Randy Newman leerde: een 
kleine actieradius. Hoe vaker en langer je dan 
kijkt hoe ongewoner het gewone wordt. Niets 
spreekt meer vanzelf. De mensen zijn arm, 
working class, ze leven in het openbaar, op 
stoepen en straathoeken. Vaak zie je ze afge-

Mark Cohen, Man’s hand in slacks pocket, ca 1975 
t/m 11 januari te zien in het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

ste eeuw doken afzonderlijk van elkaar de onder-
delen weer op. Ze zijn nu verenigd.
Het andere zwaartepunt is het werk van August 
Macke. Het museum toont van hem zowel schil- 
derijen als studiemateriaal. Een opvallende schil-
der is ook Bernhard Pankok. Van hem hangt er 
een zelfportret uit 1898 waarin hij zichzelf heeft 
geschilderd in een zelfverzekerde pose in een 
toen uiterst moderne zwarte coltrui.
De tweede verdieping is gewijd aan twintigste-
eeuwse kunst met nadruk op vooral abstract, na-
oorlogs werk. De koele afstandelijkheid van de ar-
chitectuur sluit hier beter aan bij de kunstwerken. 
Maar omdat deze collectie veel internationaler is, 
lijkt zij wel heel erg op presentaties die men vanaf 
de jaren zeventig in zoveel musea tegenkomt.  
Eén zwaartepunt van de collectie blijft vrijwel on-
zichtbaar: de collectie Diepenbroick. Dit is een 
reuzenverzameling portretgrafiek die meer dan 
100.000 bladen omvat. Het is te hopen dat, even-
als in het verleden, ook hier af en toe een selectie 
uit gepresenteerd zal worden.  
Roelof van Gelder

keerd, terloops. De fotograaf moet jarenlang 
een vertrouwde figuur geweest zijn in Wilkes 
Barre. En het toeval helpt hem vaak, of juist 
niet, als iemand zich afkeert of de mevrouw die 
hij op het oog had net oversteekt. Soms zet hij 
z’n flits in – toen nog opvallende apparatuur 
– en dan is het op straat zichtbaar ‘o jee een 
flits’. Het is kortom geen recept. Alleen Mark 
Cohen met zijn oog voor detail en uitsnede kon 
dit doen. In Wilkes Barre.  Wim Noordhoek

SOLO
Mark Rothko in het Gemeentemuseum
Gewoon er voor gaan staan en kijken, dat is 
genoeg. Mark Rothko’s colorfields zijn niet alleen 
groots en diepzinnig, maar ook simpelweg mooi. 
Al het werk is gedaan door de kunstenaar, de 
kijker hoeft enkel te ondergaan. Misschien is 
dit wat het late werk van Rothko tot zo’n proto- 
typisch voorbeeld van echt goede abstracte 
kunst maakt. Het kost geen moeite om het werk 
op de ‘juiste’ manier te ervaren. Je hebt geen 
keus het wel of niet te begrijpen, het overkomt je. 
Een ongelofelijke prestatie: een volledig abstract 
kunstwerk, zorgvuldig ontworpen om een reactie 
te ontlokken die we allemaal delen. Het is om 
die reden, als je over deze kunstenaar schrijft, 
bijna onmogelijk om platitudes te vermijden. 
Hoe moet je zo’n hyper-sensitieve Rothko nou 
precies ophangen, of belichten? Hier geeft de 

kunstenaar duidelijke instructies: laag ophangen, 
in de schemering. Het moet de sfeer van een 
kapel uitdragen, zoals fresco’s van Fra Angelico 
dat doen in het Museo di San Marco, die op  
Rothko een grote indruk maakten. Daarom zijn 
in de tentoonstelling, naast de zalen met een 
indrukwekkende hoeveelheid goede Rothko’s, 
ook kleine kapelachtige ruimtes ingericht waar 
steeds een enkel doek te zien is. Een vormgeving 
waar Rothko het mee eens geweest zou zijn. 
De eerste zaal van de tentoonstelling toont het 
vroege werk, gemaakt door de duidelijk auto- 
didacte schilder. Dit staat niet bekend als bijster 
goed, toch vormt het een belangrijk en ook ver- 
helderend element in de tentoonstelling. Hoe 
komt een twintigste-eeuwse kunstenaar tot zijn 
Stijl? Het antwoord is variabel, zo blijkt uit de 
vergelijking met het vroegere werk van Mon-
driaan, dat in het museum is opgehangen in  
de aanloop naar Victory Boogie Woogie. 
Dit werk van Mondriaan is in de derde zaal te zien 
als onderdeel van een interessant tweeluik, naast 
Rothko’s bekende dieprode (en laatste) colorfield. 
Rothko was een goede en eigenzinnige kijker. Een 
opmerkelijke observatie ging over hoe ‘sensueel’ 
hij de schilderijen van Mondriaan vond. Dat is 
op het eerste gezicht een aparte typering. Maar 
kijkend naar de ontwikkeling van Mondriaans 
werk in termen van kleurgebruik en verfopbreng, 
wordt dat wel verhelderd. Ook letterlijk: terwijl 
het werk van Mondriaan met het gebruikelijke 
museumspotje is belicht, waardoor je des te beter 
alle penseelstreken en plakbandjes kunt zien, 
hangt Rothko’s doek ernaast in de schaduw, zoals 
het hoort. 
Het gevoeligst voor deze presentatievorm zijn 
de latere, zwarte schilderijen. Het licht schijnt 
vanuit het plafond op het doek, waardoor het 

SOLO
Raoul Dufy in Singer Laren
Raoul Dufy (1877-1953) is een van die kunstenaars 
die lange tijd uit het kunsthistorische zicht zijn 
verdwenen omdat hun werk te onbezorgd, te 
gemakkelijk werd gevonden. Te decoratief. Die 
kritiek gold indertijd ook het werk van Matisse, 
maar diens reputatie heeft daar nooit onder 
geleden. Bij Dufy is dat anders. Lang niet alle 
bootjes op de zonnige schilderijen en aquarellen 
die hij na 1920 in grote hoeveelheden aan de Zuid-
Franse kust produceerde, zijn even geslaagd.  
Je zou hem kunnen vergelijken met Isaac Israels, 
ook zo’n natuurtalent dat nooit iets weggooide, 
waardoor jammergenoeg ook het net niet ge-
lukte werk in de circulatie bleef.  
In Singer Laren is nu een groot overzicht van 
Dufy’s werk te zien en dat werpt een verrassend 
licht op de man en zijn ambities. Hij was een 
levensgenieter, daar kwam hij rond voor uit. 
Maar in de jaren voordat hij in Zuid-Frankrijk 
neerstreek, werkte hij hard aan het vinden van 
een eigen stijl en onderging daarbij diepgaand 
en gretig de invloed van leeftijdgenoten en kunste- 
naars die hij kende en bewonderde, zoals achter-
eenvolgens Matisse, Marquet, Gauguin, Braque 
en Cézanne. Dat vroege werk is in Singer ruim 
vertegenwoordigd. Zo maken we in de eerste 
zaal kennis met zijn geweldige tekentalent en met 
zijn vermogen om in die verschillende stijlen 
– impressionistisch, fauvistisch, kubistisch – 
heel aantrekkelijk werk te maken. Bijvoorbeeld 
een feestelijk vlaggenschilderij, Le 14 Juillet au 
Havre, dat hij maakte toen hij in 1906 samen 
met Marquet in Le Havre zat te werken aan 
schilderijen met grote kleurige vlakken, zoals 
de fauvisten dat propageerden.  
Dufy werd geboren in Le Havre, in die jaren nog 

Raoul Dufy 
Singer Laren
t/m 11 januari 2015
www.singerlaren.nl

Marc Rothko, Untitled, 1970 
t/m 1 maart te zien in het Gemeentemuseum, Den Haag

bovenste deel van het werk gehuld gaat in een 
glans van weerkaatsing. Het is geen simpele 
opdracht om een goede Rothko-tentoonstelling in 
elkaar te zetten. Het Gemeentemuseum moet 
die last gevoeld hebben, en is duidelijk met 
smaak en historisch besef te werk gegaan. Het 
resultaat is een reeks schilderijen die misschien 
al mooi zijn op papier, maar waarvan de originelen 
zich met niets laten vergelijken. 
Stijn Stumpel

Raoul Dufy, La fenêtre aux volets verts 
t/m 11 januari te zien in Singer Laren

een mondaine havenstad. Hij schijnt eens 
gezegd te hebben dat hij zijn favoriete onder-
werpen daar al had opgedaan: flanerende men- 
sen langs de boulevard, zeilregatta's, paarden-
rennen, parades, concerten, het circus en de 
kermis. In ieder geval kon hij later in Parijs dat 
aangename leven ruimschoots van dichtbij 
bestuderen; hij ging er in 1900 studeren aan 
de Ecole des Beaux-Arts en heeft daar altijd een 
atelier aangehouden.
Lichtvoetige onderwerpen, losjes gepenseeld 
op een ondergrond van dunne kleurige vlakken, 
bij voorkeur groen en blauw, dat zou uiteinde-
lijk zijn handelsmerk worden. In het museum 
zijn daar in twee zalen flink veel voorbeelden 
van te zien.
En dan is er een bijzondere toegift: Dufy heeft 
zijn leven lang stofontwerpen gemaakt, vooral 
met decoratieve bloem- en bladermotieven, bij 
elkaar wel zo’n vijfduizend. Een ruime keus 
hieruit is ook in Singer bijeengebracht, van de 
geschilderde ontwerpen en stoffenmonsters tot 
zijden sjaals en de jurken die ervan zijn gemaakt. 
In deze zaal ontdek je hoe groot de invloed 
van Dufy’s krullerige, elegante stijl is geweest en 
nog steeds is, niet in de eerste plaats op andere 
kunstenaars, maar vooral op de ontwerpers 
van meubelstoffen, affiches, boekomslagen en 
parfumverpakkingen.  Annemiek Overbeek 
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