
juni/juli 2015

De keus van Kunstschrift is een door liefheb-
bers en specialisten uitgelichte kleine selectie 
uit het overweldigende aanbod aan tentoon-
stellingen, aanwinsten, boeken en ander  
kunstnieuws. 

Velázquez
Grand Palais, Parijs
t/m 13 juli
www.grandpalais.fr

Diego Velázquez, De smidse van Vulcanus, 1630
t/m 13 juli te zien in het Grand Palais, Parijs

De keus van

SOLO
Diego Velázquez in Parijs
Het Grand Palais in Parijs toont dit voorjaar het 

werk van een van de grootste schilders van de 

zeventiende eeuw, Diego Velázquez. Zoals Rafael in 

één adem wordt genoemd met zijn belangrijkste 

mecenas paus Julius II, zo is de reputatie van 

Velázquez verknoopt met koning Filips IV en het 

Spaanse hof. Afkomstig uit Sevilla waar hij in 1599 

werd geboren, doorliep Velázquez een leertijd bij 

de daar gevestigde Francesco Pacheco. Na een 

eerste vruchteloze poging werd hij al in 1623 tot 

schilder van de jonge koning Filips IV benoemd, 

een dienstverband dat zou voortduren tot aan 

het overlijden van de kunstenaar in 1660.  

Het was in dienst van Filips dat Velázquez twee 

bezoeken bracht aan Italië, eenmaal op voor-

spraak van Rubens in 1629-1630 en een tweede 

keer in 1649-1651 om voor de koning antiquitei-

ten en schilderijen aan te schaffen. Voor het 

overige bleef hij in Spanje, waar Velázquez zich 

ontwikkelde tot de verbluffende portrettist en his- 

torieschilder die we kennen, de schilder die een 

genadeloze eerlijkheid in de weergave van karak-

ters wist te koppelen aan een even fabelachtige 

schildertechniek.  

Door zijn haast levenslange hofdienst is het in 

het Museo Nacional del Prado in Madrid dat de 

grootste verzameling van zijn werk, nagenoeg de 

helft van het oeuvre, wordt bewaard. De uitzonder- 

lijke kwaliteit van zijn schilderkunst, de concentratie 

van zijn werken in één Spaans museum en boven- 

dien de status die verschillende van die werken ge-

nieten als publiekslieveling (inclusief bijbehorende 

torenhoge verzekeringswaarde), maakt van het 

organiseren van iedere Velázquez-tentoonstelling 

buiten Spanje een zeer ambitieuze en ingewikkelde, 

maar voor de kunstliefhebber sensationele onder-

neming. Alle reden dus om met hooggespannen 

verwachtingen naar Parijs af te reizen voor de 

presentatie in het Grand Palais. 

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwer-

king met het Louvre en het Kunsthistorisches 

Museum in Wenen, waar Velázquez al tussen 

oktober en februari jl. te bewonderen was. De 

tentoonstelling in Parijs blijkt echter dusdanig 

aangepast dat van een reizende tentoonstelling 

eigenlijk nauwelijks sprake is. Achter de eensge-

zinde façade gaan afwijkende exposities schuil, 

begeleid door eigen tentoonstellingscatalogi. 

Vooropgesteld: op beide locaties was en is ont-

zettend veel moois te zien. Maar het moet gezegd, 

de presentatie in het Grand Palais komt toch echt 

als de mindere uit de bus. Hoeveel uitzonderlijk 

werk van Velázquez er ook te bewonderen is.

De organisatoren in Wenen en Parijs waren eens-

gezind in het verlangen naar een overzicht van het 

oeuvre van Velázquez. Beiden hebben vervolgens 

geworsteld met dezelfde netelige bruikleenkwesties 

die in de Weense catalogus ook ruimhartig benoemd 

worden. De gekozen oplossingen lopen echter be- 

hoorlijk uiteen. Het Kunsthistorisches Museum 

had ongetwijfeld de betere uitgangspositie in de 

vorm van het eigen, voormalig Habsburgse bezit, 

de portretten van Prins Baltasar Carlos te paard 

(Prado, Madrid), de Infante Margarita in blauw 

(Kunsthistorisches Museum, Wenen), de Smidse 

van Vulcanus (Prado, Madrid), het Portret van 

een vrouw (Gemäldegalerie, Berlijn) en natuurlijk 

het Portret van paus Innocentius X (Galleria Doria 

Pamphilj, Rome). In die werken is het bereikte 

niveau van psychologische karakterisering onge-

evenaard. En als het contrast met het werk van 

leerlingen en tijdgenoten iets oplevert, dan is het 

in de eerste plaats toch dat Velázquez daarin op 

eenzame hoogte stond.

Saskia Cohen-Willner  

met Velázquez-portretten van Infante María Teresa 

(1653), Infante Margarita (1654 en 1656) en Felipe 

Próspero (ca 1659). Deze werken leende het museum 

aan het Prado voor een eerdere Velázquez-tentoon-

stelling, waardoor men wellicht aan het langste 

eind trok en ruimhartiger bruiklenen uit het Prado 

terugkreeg. Maar belangrijker dan dit gunstiger uit- 

gangspunt was het dat men in Wenen besloot de 

beperkingen te accepteren en het verlangen naar 

een allesomvattend monografisch overzicht te tem- 

peren. Dit resulteerde in een toegespitste presen-

tatie van Velázquez’ oeuvre aan de hand van drie 

thema’s: de periode in Sevilla tot het vertrek naar 

Madrid, de dynastieke portretten voor Filips IV en 

zijn gezin en tot slot een sectie met ‘eigen’ onder-

werpen als mythes en landschapstudies. In Parijs 

bleven de ambities daarentegen onverminderd 

groot en Frans: men wilde er niets minder dan een 

eerste overzicht op Franse bodem van het oeuvre 

van Velázquez bijeenbrengen. Parijs kreeg zo de 

grotere tentoonstelling van de twee, ook al vielen 

verschillende bruiklenen voor deze locatie af. De 

opbouw in drie thema’s verwaterde tot een min 

of meer chronologische presentatie, waarin nood- 

gedwongen veel gaten zitten. Brokstukken van 

de Weense thema’s keren her en der terug, maar 

zijn vooral gespekt met het werk van tijdgenoten 

en leerlingen van Velázquez. Het doel hiervan is 

de artistieke identiteit van de meester zelf meer 

kader en reliëf te geven en bovendien de kunst-

geschiedenis te verrijken met nieuwere artistieke 

persoonlijkheden. Het levert een substantieel 

grotere, maar niet noodzakelijk betere presen-

tatie op. En ook al gaat de aandacht niet louter 

uit naar de artistieke grootheid van Velázquez, 

de uitgangspunten zijn onomwonden ouderwets 

monografisch. Daar zou op zichzelf weinig mis 

mee zijn, ware het niet dat er zoveel ontbreekt 

en het tot op zekere hoogte om de presentatie 

van ‘work in progress’ gaat. Relatief nieuwe toe-

schrijvingen worden voor het eerst in samenhang 

gepresenteerd, zoals het behoorlijk kapotte jeugd- 

werk Onderricht aan de maagd Maria (Yale Art Gal-

lery, New Haven) en het Portret van Sebastian de 

Huerta (particuliere collectie). Daarnaast kunnen 

verschillende versies van de jeugdige Onbevlekte 

ontvangenis (Fondación Focus-Abengoa, Sevilla, 

en National Gallery, Londen) met elkaar en met 

het werk van ateliergenoten vergeleken worden. 

Een volwaardig derde deel van de tentoonstelling 

vormt bovendien de presentatie van het werk van 

leerlingen en navolgers van Velázquez, de zoge- 

heten Velazqueños, met vooral Juan Bautista Mar- 

tínez del Mazo (ca 1612-1667). Uiteindelijk resul-

teert dit in een nogal onevenwichtige presenta-

tie, met talloze teleurstellende kijkervaringen die 

de hoogtepunten (en die zijn er zeker ook) afwis- 

selen. De Parijse tentoonstelling belooft een pano- 

ramische presentatie van het oeuvre van Velázquez 

en dat is bij lange niet wat ze de argeloze liefheb-

ber van Velázquez voorschotelen, ondanks de 

voor enkele ingewijden ongetwijfeld interessante 

monografische inzichten. 

Is deze tentoonstelling dan helemaal niet de 

moeite van het bezoeken waard? Jazeker wel. De  

presentatie van het vroege werk dat Velázquez 

in Sevilla maakte is interessant genoeg met zijn 

bodegons of stillevens en keukenstukken, al komt 

ook deze periode hier minder tot zijn recht door 

het ontbreken van de indrukwekkende Waterver-

koper van Sevilla (Apsley House, The Wellington 

Collection, Londen) die in Wenen wel te zien was. 

Daarnaast hangt er veel heerlijks dat de reis meer 

dan de moeite waard maakt, zoals bijvoorbeeld 

Diego Velázquez, Infante Margarita in blauw, 1659
t/m 13 juli te zien in het Grand Palais, Parijs

Diego Velázquez, Waterverkoper van Sevilla, ca 1622
Apsley House, The Wellington Collection, Londen;

niet te zien in het Grand Palais 
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Juul Kraijer, Untitled, 2014
t/m 4 oktober te zien in het Rijksmuseum Twenthe, 

Regen in schuine strepen – Zandvliet \\ Van Gogh
Van Goghhuis, Zundert
t/m 7 september
www.vangoghhuis.com

Robert Zandvliet, Regen in schuine strepen, 2015
t/m 7 september te zien in het Vincent van Goghhuis, Zundert

voor zichzelf gehouden, lijkt het. Ga daar kijken. 

Er is daar nog meer memorabels, van Berlinde 

De Bruyckere, Peter Rogiers en de heel geestige 

Wesley Meuris. 

En dan staat op het Voorhout en in Beelden aan 

Zee ook nog het monumentale werk van Johan 

Tahon. In zijn beelden huist heel de traditie van 

de beeldhouwkunst. Hoezeer ledematen ook los- 

raken, gaan zwerven of klonteren, het blijven ge- 

stalten en ze hebben gezichten, zoals je ze ont-

waart in een ooghoek. In 2006 had hij al een solo 

in Beelden aan Zee, nu zit hij prominent in de 

hele zomerexpositie. Groepen van hem staan in 

de Kloosterkerk, zoals het gezin in Triade (2014). 

Hoe weinig is er toch nodig om een naderende 

of toekijkende figuur op te roepen. Het zijn aan-

duidingen die je net genoeg in handen geven om 

nog eens en nog eens te willen kijken. Tahon is 

een gipsman, met breuken in het gips, potlood- 

strepen en hout van de staketsels. 

Een duo van hem overbrugt de afstand van 

Beelden aan Zee naar het Voorhout. Ze wuiven 

elkaar toe. De man van het Giacometti-achtige 

stel lijkt van gips maar is uitzonderingsgewijs in 

witgeschilderd brons, hij mag op het Voorhout 

nat worden. De vrouw kreeg onderdak in Beelden 

aan Zee en is herkenbaar aan een suggestie van 

kapsel en sierlijk rokje. 

BeSteBuren
Vlaamse beeldhouwers in Den Haag
Vanmiddag stond ik op het Haagse Voorhout pre- 

cies op de plaats waar op 20 mei jl. twee konin-

Van GOGH jaar
Van Gogh als voorbeeld
Het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh is dank-

baar aangegrepen om allerlei commerciële en 

artistieke activiteiten te organiseren. Een probleem 

voor de kleinere, regionale Van Gogh-centra is 

dat zij niet over belangrijke werken beschikken. 

Lenen is niet makkelijk en dus moet er iets anders 

worden bedacht. Daarin slaagt Ron Driven, de 

directeur-conservator van het Vincent van Gogh-

huis in Zundert, wonderwel door hedendaagse 

schilders uit te nodigen die in hun werk verwant-

schap tonen met het werk van Van Gogh. Hij vraagt 

ze een werk te maken dat op de een of andere 

manier reageert op dat van Van Gogh. In het beste 

geval levert dat iets moois op dat je bovendien 

met andere ogen naar het werk van de beroemde 

meester laat kijken. De uitverkorene van dit jaar, 

Robert Zandvliet (1970), is daar op sublieme 

wijze in geslaagd. Hij nam als uitgangspunt een 

aantal late werken van Van Gogh, waaronder 

Van GOGH jaar VerVOLG 
De brieven verbeeld
De grote musea hebben Van Goghs 125ste sterf- 

jaar natuurlijk ook niet voorbij laten gaan. In het 

Kröller-Müller Museum is ruimte gemaakt voor 

Van Gogh & Co, een tentoonstelling met schilde-

rijen uit de eigen collectie, voor de gelegenheid 

gerangschikt in toepasselijke thema's (menselijke 

figuur, stads- en dorpsgezichten, landschappen, 

stillevens). Van Gogh als stralend middelpunt te- 

midden van voorgangers, tijdgenoten en navolgers 

(van Fantin-Latour tot Bart van der Leck) – 

er is geen ander museum waar ook dat zo’n 

breed uitwaaierend ensemble uit de eigen collectie 

kan samenstellen (t/m 27 september). 

Het Van Gogh Museum kwam op het idee om 

fragmenten uit Van Goghs brieven aan een aantal 

beroemde, bekende en beginnende kunstenaars 

toe te sturen met een vriendelijk verzoek om 

visueel commentaar. De reacties die dat heeft uit-

gelokt – van o.a. Anish Kapoor, Michael Borremans, 

Job Koelewijn – zijn verrassend divers: niet alleen 

schilderijen en tekeningen, maar ook installaties, 

brieven, gedichten, foto’s en video’s kwamen als 

antwoord terug. Onder de titel When I give, I give 

myself kregen de bijdragen elk een weloverwogen 

plaats tussen de echte Van Goghs in de vaste 

opstelling, waardoor je weer eens alle verdiepingen 

van het museum doorwandelt (t/m 17 januari).•

Korenveld met kraaien en Regen in Auvers. Deze 

panoramische landschappen zijn geschilderd 

op langwerpige, liggende formaten die hun eigen 

compositorische problemen oproepen. Zandvliet 

onderkende die en loste ze op zijn eigen manier 

op. Bovendien maakte hij een aantal tekeningen 

in de omgeving van Zundert. De resultaten van 

dit ‘onderzoek’ zijn nu in het Van Goghhuis ten- 

toongesteld, met Zandvliets grote Regen in schuine 

strepen als magistrale pièce de résistance, geïnspi-

reerd op Van Goghs regenschilderij dat helaas in 

Cardiff hangt maar gereproduceerd is in de gratis 

cataloguskrant.

Hoe pakte Zandvliet zijn opdracht aan? Dat is de 

vraag waarop je als bezoeker al kijkend zelf ant- 

woord moet geven. Kopiëren, zoals lang in de 

opleiding van iedere kunstenaar gebruikelijk was 

– Van Gogh deed dat zelf ook – wordt nu niet 

meer serieus genomen. De uitgenodigde schilder 

wordt geacht zowel origineel als traditioneel te 

zijn en ook Zandvliet weet dat het nieuwe zich 

altijd tot een traditie verhoudt. Bij Van Gogh ligt 

het gevaar op de loer dat de mythen rond zijn 

werk en persoon hinderlijk in de weg gaan zitten. 

Gelukkig is Zandvliet niet erg geïnteresseerd in 

de levensgeschiedenis van zijn beroemde voor- 

ganger en beperkte hij zich tot het grondig bestu-

deren van  de visuele effecten van zijn inspirator 

om tot een geheel eigen vertolking  te komen. 

Zijn vraag was: hoe heeft Van Gogh het geflikt, 

hoe zijn die schilderijen opgebouwd en geschil-

derd, in wat voor kleuren en penseelstreken? Met 

dat soort vragen ben je bij de late Van Gogh aan 

het goede adres om een traditie te vernieuwen.

Ook Zandvliets keuze voor het schilderen met 

eitempera heeft een traditioneel trekje. Op de 

tentoonstelling zijn videobeelden te zien waarop 

je hem een eitje ziet breken en de eidooier ver-

mengen met pigment. Het levert prachtige kleu-

ren op. In Regen in schuine strepen contrasteert 

de lichte lucht links met de donkere wolken van 

een dramatische donderbui rechts (die bij Van 

Gogh niet is te zien) en de ritmisch waaierende 

schuine strepen roepen net genoeg landschap-

pelijke associaties op om Van Goghs inbreng en 

tegelijk Zandvliets briljante verwerking te zien. 

Dit werk is geslaagder dan zijn versie van Koren-

veld met kraaien dat een al te bekend werk is om 

te emuleren, te parodiëren, toe te eigenen of hoe 

men het ook wil noemen. Faut le voyage, zou de 

Michelingids terecht schrijven om het met eigen 

ogen te gaan aanschouwen.   

Evert van Uitert

Vincent van Gogh, Regen in Auvers, 1890
National Museum Wales, Cardiff

Alicia Framis, Stendhal Syndrome Pavillon, 2015
t/m 7 januari te zien in het Van Gogh Museum, Amsterdam

ginnen de beeldenroute Vormidable openden. Het 

Voorhout heeft veel koninginnen gezien. Beelden 

ook. Vorig jaar waren het Franse beeldhouwers 

die het Voorhout op tal van manieren hadden 

gepenetreerd, overwoekerd, naar hun handen 

gezet. Dit jaar zijn het de Vlamingen, als uit-

vloeisel van een samenwerking die BesteBuren 

heet. Hoe veroverden zij het Voorhout? Twee 

koninginnen hadden ze al, levende kunstwerken 

die in de lach schoten bij de vrij naar Hundert-

wasser in een rijdende tuin veranderde Renault 4, 

de Earthcar van Peter de Cupere. Passend nabij 

de executieplaats van de gebroeders De Witt is 

de Vrijwillige Individuele Publieke Automatische 

Gevangenis van Leo Copers, een professionele, 

Amerikaans ogende kooi waarin je je na inworp 

van een euro vijf minuten kunt laten opsluiten. 

Een nogal griezelig, modern schandblok. Ook 

de monumentale sokkels die niets dragen van 

Leon Vranken passen hier. En de Albert Speer-

achtige bergplaats van Renato Nicolodi, die een 

mausoleum zou kunnen zijn. Ontroerend is de 

Jesse van Sofie Muller, een kind dat een spoor 

van levende begonia's – de Vlaamse bloem bij 

uitstek – achterlaat op het schelpenpad. Maar 

het blijven bescheiden zetstukken op het uit-

gestrekte Voorhout. De mooiste – van dezelfde 

kunstenaars – heeft Museum Beelden aan Zee 

Johan Tahon, Triade, 2014
t/m 25 oktober te zien tgv Vormidable in de Kloosterkerk, Den Haag
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Job Graadt van Roggen, Duingezicht, 1918
t/m 15 september te zien in het Haags Historisch Museum

De late rembrandt
Wanneer is Rembrandt laat? Voor de catalogus 

van de tentoonstelling Late Rembrandt begint die 

periode ongeveer rond 1650. De Nachtwacht had 

hij toen al geschilderd, maar 45 was hij nog niet 

eens, en er wachtte hem nog een wisselvallige 

carrière van een kleine twintig jaar. De late Rem-

brandt was dus niet per se een oude Rembrandt. 

Hij was ook niet steeds dezelfde Rembrandt – 

twintig jaar is toch een lange tijd. Het boek bij de 

tentoonstelling is daar niet altijd duidelijk over, 

net zo min als de tentoonstelling dat was. Dat 

komt gedeeltelijk omdat het de indeling volgt van 

de tentoonstelling. Daar waren de werken bijeen 

gehangen in soms ongelijksoortige thema's, zoals 

‘Artistieke wedijver’, ‘Intimiteit’, ‘Licht’, of ‘Inner-

lijke strijd’.

Ook zijn er drie hoofdstukken onder de titel 

‘Experimentele techniek’, die elk apart het schil-

deren, het etsen en het tekenen bespreken. Deze 

opzet heeft een aantal voordelen: het zorgt ervoor 

dat Late Rembrandt meer een echt boek dan een 

catalogus is. Het heeft ook nadelen, zoals het uit 

zicht raken van die chronologie. Het Familieportret 

uit Kassel (1663) is een late Rembrandt, en ook 

het Portret van Jan Six (1654); maar qua techniek, 

sfeer of stijl zijn het verschillende werelden. 

In de veertien essays wordt terecht veel aandacht 

besteed aan typeringen van schrijvers rond de 

tijd van Rembrandt zelf, maar bij achtereenvol-

gende lezing levert dat wel veel brokstukjes Hoog-

straten, Sandrart of Houbraken op. 

In Late Rembrandt wordt met grote zorg gepro-

beerd van deze wonderbaarlijke schilder een 

beeld te geven dat recht doet aan zijn grootheid, 

en toch niet vervalt in de zwijmelende roman-

tiek, die oudere teksten over de latere Rembrandt 

wel eens kenmerkte. Het boek laat heel goed 

zien wat het onderzoek vandaag de dag met 

enig gezag kan beweren over zijn techniek, zijn 

voorstellingswereld, zijn opdrachtgevers, en zijn 

positie op de toenmalige markt. 

De paperback editie van Late Rembrandt is in het Rijksmuseum 

te koop voor 25 euro

Op ’t duin. Duingezichten en duingedichten
Haags Historisch Museum
t/m 15 september
www.haagshistorischmuseum.nl

Théo Van Rysselberghe, Portret van Marguerite  
van Mons, 1886

t/m 30 augustus te zien in Singer, Laren

Vormidable – Hedendaagse Vlaamse beeldhouwkunst
Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
t/m 25 oktober
Lange Voorhout, Den Haag
t/m 30 augustus
www.beeldenaanzee.nl/vormidable
voor meer informatie over BesteBuren:
www.besteburen.eu

Wegwaaiende gezichten en gestalten. Er zijn veel 

resten bij Johan Tahon. Gezichtsresten, resten 

van klassieke ornamentiek, die juist daardoor 

vele suggesties wekken.  

Wim Noordhoek

Het StanDaarDwerk
Schilderkunst in de Bourgondische 
nederlanden
Kunnen we ons uit de kunst van Van Eyck en 

navolgers een goed beeld vormen van de wereld 

waarin die kunst is ontstaan? Deze vraag vormt 

de as waar Bernard Ridderbos’ boek Schilderkunst 

in de Bourgondische Nederlanden omheen is ge- 

componeerd. Het eerste standaardwerk uit 1856, 

The Early Flemish Painters, van Crowe en Cavalca-

selle opent een illustere rij pogingen om de oude 

Vlamingen in hun tijd te plaatsen. De bekendste 

is Johan Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen, 

dat als oorspronkelijke titel (door de auteur niet 

genoemd) had: In de Spiegel van Van Eyck. Kunst 

als een symptoom van zijn tijd: als typisch voor-

beeld van nabloei van de middeleeuwen dan wel 

als begin van een nieuwe renaissance; als drager 

van een bijna ziekelijke beschrijvingslust versus 

een alomvattende honger naar symboliek. Het is 

opvallend hoe hoog de theorievorming kon op-

stijgen boven zulke gedetailleerde kunstwerken 

waar zo weinig over bekend is.

Bernard Ridderbos formuleert in zijn inleiding 

een hernieuwde poging tot een cultuurhistori-

sche plaatsing van de grote noorderlingen, dit-

maal vanuit de schilderijen zelf en onze kennis 

van hun wordingsgeschiedenis. Het boek biedt 

een reeks breed opgezette essays, die meanderen 

langs de schaarse bronnen, de werken zelf en de 

manieren waarop die in verleden en heden zijn 

geïnterpreteerd. De heel algemene conclusie: 

het waren religieuze statussymbolen van de op-

drachtgevers, die vaak een zwakheid of gebrek 

moesten compenseren. 

Wat dit boek goed laat zien is hoezeer het woe-

keren is met de beschikbare kennis van die oude 

schilderijen. Als je er met je neus bovenop staat, 

zie je heel veel; maar één stap achterwaarts, de 

cultuurgeschiedenis in, en het beeld wordt al 

wazig. Blijkbaar is het ontzettend moeilijk om 

alles wat we weten over de Bourgondische wereld 

te verbinden met de kunst van die tijd. Zelfs in 

een gedegen en prachtig geïllustreerde studie 

zoals deze. 

Bernard Ridderbos, Schilderkunst van de Bourgondische Neder-

landen, Zwolle 2015; 64,50 euro

VLaamSe ScHiLDerS 
Belgische Schonen in Singer Laren
Dankzij de viering van het twintigjarig bestaan van 

een andere Vlaams-Nederlands culturele samen-

werking krijgt Museum Singer vanaf 15 juni t/m 30 

augustus ruim zeventig schilderijen uit het Gentse 

Museum voor Schone Kunsten in bruikleen. En daar 

hebben ze de mooiste Vlaamse kunst uit de periode 

1880-1930. Denk aan Van Rysselberghe, Ensor, Rik 

Wouters, Permeke. In Singer krijgen ze een plaats 

tussen hun Nederlandse tijdgenoten Toorop, Sluij-

ters, Gestel en Willink. Naast de bekende namen 

zijn er ook onbekendere wier werk zich decennia-

lang terugtrok op het bescheiden formaat van de 

boekomslagen. Maar nu mogen ze ook weer op 

eigen kracht bestaan. En zie wat er een talent school 

onder de Vlaamse meesters die niet helemaal mee-

gingen in de avant-garde.•

LanDScHaPPen 
Op ’t duin in Den Haag
Veel Hollands landschap in de Nederlandse musea 

deze zomer, en dan vooral gezien door de negen-

tiende-eeuwse buitenschilders van de Haagse 

School. Het Dordrechts Museum laat de vroege  

aanzetten daarvan zien, met een lijntje naar roman-

tische schilders als de Dordtse held Ary Scheffer 

(t/m 6 september). In het Gemeentemuseum in 

Den Haag kun je je weer eens te goed doen aan  

dat geweldige talent dat er van de doeken spat.  

De Marissen, Weissenbruch, Gabriël, Mauve, elk 

met hun eigen, direct herkenbare handschrift en 

specialiteit (t/m 30 augustus). 

Door alle aandacht voor deze twee Holland op 

z’n mooist-tentoonstellingen is een andere, enigs-

zins verwante expositie een beetje in de schaduw 

terechtgekomen. Dat is jammer. Op ’t duin in het 

Haags Historisch Museum is een echte aanrader 

voor wie graag verrast wil worden. Met veel kennis 

van zaken heeft de samensteller, Boudewijn Bakker, 

alle mogelijke Hollandse duingezichten bijeenge-

bracht en uitgekiend op de museumwanden gerang-

schikt. Keus was er genoeg, want het duin is een 

onderwerp, net als de zee, waar kunstenaars graag 

voor gaan zitten. De vroegste dateren uit het begin 

van de zeventiende eeuw, in de vorm van prent-

series van kunstenaars als Hendrick Goltzius, en 

Claes Jansz Visscher, die allebei vanuit Haarlem het 

‘woeste’ duinlandschap verkenden.  

Na hen volgden de beroemde landschapschilders 

Van Goyen en Jacob van Ruisdael met spectacu-

laire vergezichten en dramatische wolkenluchten 

boven de stille zandheuvels.  

Grootse panorama’s met de zee en scheepjes aan 

de horizon, een droog slingerpad omzoomd door 

prikkend duindoorn, zonnige tafereeltjes in de duin-

pan, vergaande abstracties van driehoeken en lijnen 

– ook in de negentiende en twintigste eeuw bleek 

het onderwerp ‘duin’ uitnodigend genoeg om er 

telkens een nieuwe draai aan te geven. Denk daarbij 

aan zulke uiteenlopende kunstenaars als Toorop, 

Mondriaan, Jean Brusselmans, Edgar Fernhout, 

Charles Donker en Dirck Nab.

Nauw verbonden met de tentoonstelling is het 

mooie boek Op ’t duin. 100 duingedichten en 100 

duingezichten, samengesteld door Nicolaas Mat-

sier, Helmi Goudswaard en Boudewijn Bakker. 

Geen echte catalogus maar veel van de opgeno-

men duingedichten zijn geïllustreerd met werk dat 

ook op de tentoonstelling te zien is. Zo heeft de 

houtsnede Duingezicht van Job Graadt van Roggen 

gezelschap gekregen van een gedicht van Hélène 

Gelens, met de mooie beginregels: ‘in ongeremd 

rennen / volg je het pad tot je het pad tevoorschijn 

rent’.  Annemiek Overbeek

Elk seizoen verschijnen er in Nederland belang- 
wekkende boeken over kunst. Nieuwe standaard- 
werken, essaybundels, maar ook de boeken die 
verschijnen bij grote tentoonstellingen blijven 
vaak onbesproken. Enkele van deze publicaties 
willen wij op deze pagina onder uw aandacht 
brengen. 

De cataLOGuS
Oase van matisse
De Matisse-tentoonstelling in het Stedelijk heeft 

in de pers alle sterretjes gekregen. Hij is mooi, 

ruim van opzet, knap gemaakt. In de bovenzaal 

hangen de knipsels, waar je meteen vrolijk van 

wordt. Beneden een met verstand en liefde gemaakt 

overzicht van Matisse tussen tijdgenoten. Waarin 

onder meer zichtbaar wordt dat de Nederlanders, 

Sluijters en Van Dongen, tussen 1900 en 1920 

erg goed standhouden in de storm van internati-

onaal talent. En wat een talent Matisse was.

Bij een grote tentoonstelling als deze wordt nog 

altijd een forse catalogus gemaakt, ook al blijft 

het museum vaak met enorme restanten zitten. 

Maar dat zal in dit geval niet gebeuren. Het boek 

ziet er te aantrekkelijk uit. Het is licht, ruim opge-

zet, met veel en grote afbeeldingen, gulle letters 

en een niet te missen geur van verse drukinkt.

Als introductie vertellen de samenstellers van de 

tentoonstelling, Bart Rutten en Geurt Imanse, op 

een aanstekelijke manier hoe ze te werk zijn gegaan 

bij het zoeken naar en vinden van telkens precies 

die ene supercombinatie, zoals Mondriaans 

Tableau III: compositie in ovaal met Matisse’s 

Gezicht op Notre-Dame, of een kostuumontwerp 

van Matisse met een kleed met geometrische 

patronen door Bart van der Leck. Zulk speurwerk 

door echte kenners is heel leuk en leerzaam om te 

lezen. Na het catalogusdeel, met verklarende tekst 

in wit op een zwarte ondergrond (minpuntje), volgt 

achterin het boek, op afwijkend gekleurd papier, 

nog een aantal lezenswaardige extra’s, zoals een 

biografie in citaten en herinneringen aan Matisse 

van zijn atelier-assistente Paule Caen-Martin.  

De Oase van Matisse is in de winkel van het Stedelijk Museum 

te koop voor 25 euro.

de keus van kunstschrift
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