




32 Erratum 
In ZAAL Z 6 (sept – nov 2013) sloop een fout op p. 12. Jan Cox is 
de maker van het afgebeelde schilderij, niet Fred Bervoets.

Rubens in China
Het Koninklijk Museum kocht dit Chinese bord met een voorstelling 
van De lanssteek van Peter Paul Rubens in 2011 op een veiling. De 
schotel illustreert treffend de verspreiding van Rubens’ beeldtaal. 
De Chinese schilder heeft zich uiteraard niet kunnen baseren op het 
schilderij zelf. Hij behielp zich met de prent van Bolswert die met een 
koopvaardijschip naar het Oosten was meegestuurd. Daarom wijkt de 
kleurstelling op het bord erg af van Rubens’ schilderij. Dergelijk chris-
telijk gedecoreerd porselein kreeg de naam ‘Jezuïetenporselein’. Een 
gelijkaardig bord met licht afwijkende kleuren wordt bewaard in het 
Londense Victoria and Albert Museum.
De aankoop door het museum is ingegeven door het boeiende ver-
haal dat aan de hand van dit object kan worden verteld en het trans-
culturele aspect. Een gedecoreerde schotel als deze zal, wanneer het 
museum weer opengaat, de museumpresentatie verlevendigen.

Famille-roseschotel, Qingdynastie, 
Yongzheng-periode (1723-1735)
met voorstelling van De lanssteek 
van Peter Paul Rubens
Chinees porselein met dubbel 
geglazuurd email en vergulding
Diameter: 25,8 cm

Peter Paul Rubens, De lanssteek, 1620,  
429 x 311 cm
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vRijsPRaak 

Naar aanleiding van mijn ‘minilezing’ in De Wereld Draait Door 
(VARA) stelde de redactie van het programma mij voor om vaker langs 
te komen. Sindsdien doe ik maandelijks mijn praatje bij Matthijs van 
Nieuwkerk. Ik probeer steeds een verhaal te houden – over Vermeer, 
of John Currin, of James Ensor – voor een miljoenenpubliek dat van 
zichzelf misschien niet beseft van kunst te houden. Ik doe niet aan 
kunst-evangelisatie maar hoop wel enthousiasme voor kunst over te 
brengen. Sommige kijkers vinden het een aardige rubriek, anderen 
gruwelen ervan – precies zoals je het zou verwachten als je iets op 
televisie doet.

So far so good. Maar wat blijkt? In de binnenste cirkels van zekere 
kunstkringen blijk ik de antichrist te zijn. Een platte popularisator. Vol-
gens het kunsttijdschrift Metropolis M ben ik iemand die maandelijks 
een ‘narcistische actie’ onderneemt. In een ander kunsttijdschrift noe-
men ze mij ‘een soort Helmut Lotti van de kunstkritiek’. Enige kennis 
van zaken omtrent de essays en artikelen die ik sedert vijfentwintig jaar 
schrijf over kunst, bleken deze polemisten niet te hebben – het naakte 
feit dat ik in een programma als DWDD over kunst sprak en spreek, 
maakt mij al een culturele paria.

Door Joost Zwagerman

In deze rubriek geven we het 
vrije woord aan mensen met 
een pittige pen en een ferm 

gedacht. Wat ze schrijven, 
houdt verband met kunst.

kUNsT vOOR 

Joost Zwagerman is een Nederlands 
schrijver, dichter en essayist. In de 
Volkskrant heeft hij een wekelijkse 

rubriek over beeldende kunst en 
literatuur. Een recent boek van 

hem  heet Kennis is geluk – Nieuwe 
omzwervingen in de kunst 

(De Arbeiderspers).

EEN MiLjOENEN-
PUBLiEk
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Ik vind dit soort reacties getuigen van een claustrofobisch stemmend 
puritanisme waar ik ver van wens te blijven. Kunst vormt de vrijplaats 
waar makers én hun publiek een gelijkelijk recht van spreken hebben. 
Natuurlijk is niet alle hedendaagse kunst toegesneden op de maat en 
smaak van een massapubliek. Maar het minste wat je kunt doen is die 
hedendaagse kunst ontsluiten en ontsluieren voor dat massapubliek, 
niét om er een Helmut Lotti-achtig spektakel van te maken, maar om 
mensen ermee kennis te laten maken die er anders nooit van zouden 
hebben gehoord. Volgende maand zal ik dus gewoon weer mijn praat-
je houden voor DWDD.

Misschien zou de redactie van het programma vooraf een waarschu-
wing moeten geven aan de gezanten van de eerdergenoemde critici, 
zodat ze snel naar een ander kanaal kunnen zappen. Ik blijf geloven 
dat er een wereld valt te winnen door een publiek te laten zien dat 
kunst ook voor hén de moeite waard kan zijn.

© 2013 Joost Zwagerman

still uit De Wereld draait door, aflevering van 31 mei 2013: joost in het Rijks, bij Het joodse bruidje
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U bent van vele markten thuis: kunsthistoricus, museumdirecteur, tentoonstellingsmaker, advi-
seur. is kiezen moeilijk?

‘Als ik met één ding bezig ben en mijn aandacht vervolgens op iets 
anders richt, vindt er een soort kruisbestuiving plaats. Als ik museumdi-
recteur ben, heb ik er enorm behoefte aan mensen te gaan interviewen 
en na te denken over datgene waarmee ik in de praktijk bezig ben. En 
op het moment dat ik alleen met inhoud bezig ben, ga ik kijken hoe ik 
dat in de praktijk kan omzetten. Ik schakel voortdurend heen en weer 
om mezelf geestelijk in de weer te houden.’

U redde het Nationaal Glasmuseum en volgens ‘de volkskrant’ nu ook het Rijksmuseum Twen-
the. Bent u een crisismanager? Denkt museaal Nederland bij problemen: ‘Even Odding bellen?’

(lacht) ‘Nee, dat is echt toeval. Ik was al in gesprek met de Raad van 
Toezicht om hier directeur te worden toen dat vreselijke advies van 
de Raad voor Cultuur bekend werd, op basis waarvan de toenmalige 
staatssecretaris zei dat dit museum maar beter sloot. Daar kwam het op 
neer. De aanmoediging om directeur te worden had niet groter kunnen 
zijn. Zo’n mooi museum, met zo’n prachtige collectie en dito gebouw, 
helemaal verankerd in Twenthe.’

aRNOUD ODDiNG 
Enschede, amper vijf kilometer van het Duitse Westfalen. 
Op loopafstand van het station ligt het Rijksmuseum 
Twenthe, dat de volgende jaren drie tentoonstellingen met 
KMSKA-werk presenteert. Directeur Arnoud Odding schreef 

in 2011 Het disruptieve museum, een 
pleidooi voor een in de samenleving 
verankerd museum. Bij ons bezoek 
lopen in zijn ‘huis’ zes (!) tentoonstel-
lingen...

Interview door Vik Leyten
Foto Karoly EFFEnbErgEr

OvER HET
DisRUPTiEvE 

MUsEUM

GEsPREk
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Was dat nu net geen probleem volgens de Raad voor Cul-
tuur: dat het museum niet gedragen werd door de regio?
‘Dat klopt niet helemaal. Kijk, Twenthe had 
begin 20ste eeuw een grote textielindustrie 
en dit museum is gesticht door een textielfa-
brikant, Jan Bernard van Heek. Het ontving 

schenkingen van particulieren en bedrijven, vooral uit de regio. Ik denk 
dat wel 90% van de collectie daaruit voortkomt. Zelfs het gebouw is ge-
schonken door de familie van Heek. Maar zoals veel musea keek dit 
museum de laatste decennia wat veel naar de Rijksoverheid en wat 
weinig naar waar we vandaan komen. Dat proberen we te keren, en 
dat is niet alleen mijn verdienste. We hebben een bedrijvenclub met 
zo’n vijftig leden waar we jaarlijks 75.000 euro van ontvangen. Onze 
vriendenvereniging telt meer leden dan die van het Stedelijk in Am-
sterdam en schenkt jaarlijks 45.000 euro. Dit museum wordt ondertus-
sen stevig gesteund door de regio. Daardoor wou de nieuwe minister 
ons opnieuw een kans geven.’ 

‘Het volk verheft zichzelf’

U schreef uw visie over wat een museum moet zijn in 2011 neer in het boekje ‘Het disruptieve 
museum’. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

‘Het disruptieve museum kijkt niet meer alleen naar de overheid, die 
musea als een soort algemene voorziening in stand houdt, maar ook 
naar: voor wie is dit museum eigenlijk, wie zou het willen ondersteu-

‘Kunst is ook genieten, 
weten dat je leeft, 
humor.’

Binnenplaats van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede



9

nen? Vroeger kon je als museumdirecteur zeggen: “Ik vind dat er een 
tentoonstelling moet komen over die en die. Waarom? Omdat ik dat 
zelf interessant vind.” Die tijd is voorbij. Nu moet je je afvragen: ik 
wil een tentoonstelling maken over kunstenaar X. Waarom? Omdat 
er behoefte aan is, omdat mensen zo’n tentoonstelling willen zien. 
Vroeger kreeg je overheidsgeld en was iedereen het erover eens: 
het museum is goed. En wie vaak naar het museum ging, werd een 
beter mens. Die basisgedachte van volksverheffing is flink onder-
mijnd, want het volk verheft ondertussen zichzelf. We krijgen zoveel 
kennis binnen, o.a. door de nieuwe media. Een 15-jarige met een 
smartphone in Algerije heeft meer toegang tot kennis dan de Ameri-
kaanse president 15 jaar geleden.’

Zijn mensen nog bereid een inspanning te doen om zich iets eigen te maken?
‘Tja, kunst is de laatste jaren wel erg “hard werken” geworden en 
erg weinig genieten. Onlangs was ik op een grote fotobeurs in Am-
sterdam, en daar waren dui-zen-den mensen. Wat kwamen die doen 
op hun vrije zondagmiddag? Genieten. Van elkaar, de kunst, de om-
geving, de muziek. Kunst is ook genieten, weten dat je leeft, humor. 
Ik heb het gevoel dat een te kleine groep van cultureel ingewijden 
zijn eigen kleine idee over kunstbeleving heeft opgedrongen aan de 
grote bevolking. Het klopt dat kunstbeleving volledig veranderd is, 
maar dat wil niet zeggen dat ze nu minder waard is. Ik ben wat dat 
betreft een enorme optimist. Er is nooit zoveel cultuurbeleving ge-
weest als nu. Het verschil is: kunst moet mij bevallen, het mag me 
niet opgedrongen worden.’

De tentoonstelling Rewind: verbeelding van het verleden van Gerard de Lairesse tot Brad Pitt liet het mu-
seum zien hoe de traditie van het 17de-eeuwse historiestuk voortleeft in de cinema, door deze schilderijen 
te combineren met stills uit hedendaagse spektakelfilms.
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sluit dat bepaalde vormen van kunst niet uit? volgens alessandro Baricco in ‘De barbaren’ wil-
len veel mensen de inspanning niet meer doen om klassieke muziek te leren appreciëren.

‘Daar geloof ik niks van. Kijk naar Mozart. Daar kan toch iedereen van 
genieten? Hij maakte zelf ongelooflijk veel plezier.’

Dus wel Mozart, maar geen Wagner of schönberg?
‘Toch wel, veel mensen genieten van Wagner of Schönberg, maar de 
vraag is of hun waarde groter is die van de rapper Jay-Z, de Beatles 
of Lady Gaga. Het is een wezenlijke verandering dat de waarde van 
de traditionele kunsten niet meer boven andere waarden verheven is. 
Ieder bepaalt voor zichzelf wat waardevol is. We leven dus in een relati-
vistische periode, maar dat schept ook mogelijkheden. Zo veel mensen 
experimenteren met muziek of film op YouTube. Zo drukken ze zichzelf 
uit. Is dat allemaal kunst? Misschien niet, maar het is beter dan twin-
tig jaar geleden, toen iedereen voor de tv hing. En wat betekent dat 
voor een museum? Dat we de zaken anders moeten benaderen. Niet 
meer het vermanende vingertje opheffen, maar de mensen verschil-
lende mogelijkheden aanbieden of verrassende confrontaties maken. 
In onze tentoonstelling Rewind zetten we de historische schilderkunst 
af tegenover de beeldtaal van de Hollywoodfilm. We tonen dat ze op 
dezelfde conventies teruggaan. Zo kom je uit bij... het Schilder-boeck 
van Van Mander!’

Dus toch volksverheffing?
(lacht) ‘Maar als jij iets anders in de tentoonstelling ziet, vind ik het ook 
goed, hoor.’

Charles Esche, directeur van het van abbemuseum, pleit in uw boek voor een ‘dispersed mu-
seum’. Het museum niet als gebouw maar als een manier van denken, een manier om de relatie 
tussen kunst en samenleving te leggen. voor het kMska is geen gebouw hebben in deze perio-
de nadelig: mensen belanden vaak toevallig in onze tentoonstellingen. Een wat naïeve gedachte, 
zo’n ‘dispersed museum’?

‘Dat weet ik niet. Voor alle duidelijkheid: ik heb veel mensen geïnter-
viewd en me onthouden van commentaar. Ik wil in het boek gewoon 
laten zien dat veel mensen aan het nadenken zijn en proberen nieuwe 
contacten met het publiek te leggen. Maar ik vind het wel een mooie 
en idealistische gedachte dat het museum in de samenleving opgaat. 
Uiteindelijk ontstaat kunst daar.’

Nieuwe kerken

Weet u van wie deze quote is: ‘Door schoolse tradities te volgen, zoals het sorteren van wer-
ken op grond van herkomst of periode, de indeling in categorieën als “venetiaanse school” en 
“Romeinse school” of “landschappen” en “portretten” of een verdeling in genres – fotografie, 
beeldhouwkunst, schilderkunst – slagen seculiere musea er niet in ook maar enige emotionele 
samenhang te creëren en dus ook niet die waarlijk levensveranderende kracht aan te boren van 
kunst zoals die in kerken en tempels hangt.’?

‘Sandberg?’ (een vroegere directeur van het Stedelijk Museum Amster-
dam, nvdr)
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‘De tijd verandert, en dus moet 
ook de wijze van presenteren 
veranderen, en zelfs wat je 
presenteert.’

Een van de zalen uit het parcours Paden naar het Paradijs. schrijver en gastcurator atte jongstra vraagt zich af hoe het staat met o.a. de flora en fauna, de tijd, het loonniveau en de 
hygiëne in het paradijs. in de hygiënezaal met de middeleeuwse doopvont en wastafels met zelfportretten kan men zich opfrissen om zijn kansen op toelating tot de eeuwigheid te 
vergroten. RMT, nog tot 25 januari 2015.
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Helaas. ik ga even door: ‘De uitdaging bestaat erin de doelstellingen van onze musea zo te ver-
anderen dat kunst eindelijk aan onze psychologische behoeften kan voldoen.’

(onderbreekt) ‘Een negentiende-eeuwer is dit.’

‘Museumbeheerders zouden de moed moeten opbrengen om hun ruimten opnieuw uit te vinden, 
zodat ze meer worden dan doodse opslagplaatsen voor scheppingen uit het verleden. Ze zouden 
kunstwerken bij elkaar moeten zoeken met het directe doel ons bij ons leven te helpen, zodat 
we zelfkennis opdoen, herinnerd worden aan vergeving en liefde en ontvankelijk blijven voor 
het lijden van onze immer geplaagde soort. Pas dan zullen musea kunnen beweren dat ze de 
onvervulde ambitie hebben verwezenlijkt om onze nieuwe kerken te worden.’

‘Daar zit gelijk een beetje het probleem: “om onze nieuwe kerken te 
worden”. Dit is echt een uitspraak van iemand van voor de Tweede 
Wereldoorlog. Er klinkt een geloof uit dat kunst een soort verlossende 
kracht heeft, en daar geloof ik niet in. Kunst als universele uiting van 
het hogere, het betere, het diepere... Ik denk wel dat kunst telkens op-
nieuw zijn betekenis moet veroveren in de harten en hoofden van de 
mensen. Volgens mij is dit een wat oudere uitspraak.’

Hij is van alain de Botton in zijn ‘Religie voor atheïsten’ (2011). En De Botton is volgend jaar 
gastcurator in het Rijksmuseum in amsterdam.

‘Kijk eens aan. Met het eerste deel ben ik het overigens eens: de ver-
halen, de boodschappen die de kunst in een bepaalde periode had 
sluiten niet meer aan bij waar veel mensen nu mee bezig zijn. De tijd 
verandert, en dus ook de wijze van presenteren moet veranderen, en 
zelfs wat je presenteert. Ik geloof niet in de kracht van kunst, wel in de 
kracht van kunst in relatie tot de vragen die in een samenleving op een 
bepaald moment spelen.’

kunt u in één zin samenvatten wat een disruptief museum is?
‘Een museum dat bereid is heel veel kleinschalige experimenten te 
doen om zodoende een zeer breed maatschappelijk draagvlak te krij-
gen.’

Waarom moet iedere curator het boek lezen? 
‘Omdat kunst te belangrijk is om alleen aan kunsthistorici en kunste-
naars over te laten. Veel hedendaagse beeldende kunst is zo autonoom, 
te veel op zichzelf en andere stromingen gericht, te weinig op de wereld. 
De menselijke creativiteit heeft zich de laatste tijd erg opgesloten in zijn 
eigen professionaliteit. Daartoe zijn we in staat gesteld door overheden. 
Die trekken zich nu terug. Al die instellingen zoeken dus opnieuw hun 
wortels. Over die zoektocht gaat mijn boekje.’

Arnoud Odding, Het disruptieve museum, 
Den Haag, uitg. O dubbele d, 2011, 198 p.
ISBN 978-90-808484-0-5
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‘Ik leerde Arnoud Odding kennen als tentoonstellingsmanager bij Kinderen 
op hun mooist in 2001, een samenwerking tussen het KMSKA en het Frans 
Halsmuseum. Wat me hiervan vooral is bijgebleven, is de uitstekende sfeer 
en de van meet af aan pragmatische maar hartelijke samenwerking met Ar-
noud Odding, een echte no-nonsenseman.’

‘Intussen heeft Odding zich ontpopt tot een ware museumtheoreticus nieuwe 
stijl. Niet dat ik het altijd met hem eens ben, maar zijn benadering getuigt 
van een goed inzicht in het veld, vooral waar het gaat om de maatschappelij-
ke missie die een museum vandaag de dag kan of moet vervullen. Ik heb hem 
jaren geleden dan ook graag uitgenodigd als gesprekspartner op een brain-
storm met de museumstaf van het KMSKA en we zijn contact blijven houden.
Hoewel ik geloof in wat Odding omschrijft als een disruptief museum – we 
doen dit in het KMSKA al 16 jaar – hoeft dat niet ten koste te gaan van de 
fundamentele oude waarden waarover hij het heeft. Het museum als schat-
kamer, kenniscentrum en educatieve instelling, een muzenberg waar een 
specifiek verhaal verteld wordt en kunst op een representatieve manier ge-
presenteerd: deze opvattingen zijn misschien niet populair maar het zijn wel 
blijvende waarden, en als museum moeten we verder denken dan de mo-
detrends. Odding gaat te veel uit van sociologie en die beschikt niet over een 
geheugen. De kunstgeschiedenis wel. Door het ontkennen van het verleden 
gaat een meerwaarde verloren. Het loochenen hiervan is in wezen een post-
modern standpunt en daarom gedateerd.’

‘Ik pleit daarom voor een combinatie van beide invalshoeken, een en/en-
verhaal dat het ondernemend karakter van het KMSKA niet in de weg staat. 
Natuurlijk bevragen we ons daarbij constant over het bestaansrecht van de 
instelling, maar laten we niet vergeten dat een collectie zoals die van het 
Koninklijk Museum in eerste instantie een ‘archief’ vormt van 700 jaar beeld-
denken, waarin onze Europese cultuur steeds uitmuntte. Of museale ontslui-
ting voor dit erfgoed nog de ideale vorm is, mag je van mij gerust in vraag 
stellen.’

‘Mijn ideale museum is een dynamisch, pragmatisch museum dat zichzelf 
behoedt voor de “ivoren toren”-mentaliteit.’

‘ja, MaaR...’
Museumdirecteur Paul Huvenne over Arnoud Odding

Tot 16 maart 2014 loopt in het Rijksmuseum Twenthe een tentoonstelling over de Vlaamse 
expressionisten uit de collectie van het KMSKA. Dit is het eerste project in een reeks van 
drie. Komen nog aan bod: meesterwerken uit de Antwerpse barok (van 6 april tot 28 sep-
tember 2014) en Vlaamse primitieven (van 14 september tot 4 januari 2015).

Opgetekend door Jozefien De Ceulaer
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Een vraag als die van ZAAL Z is voor een bibliothecaris een kans, niet 
alleen om nog eens tussen de rekken te grasduinen, maar ook om het 
waarom van boeken in een museum te belichten: teksten kunnen bij-
dragen aan een beter begrip van het zo prominent aanwezige ‘beeld’ 
in het museum. Voor deze keuze volgde ik mijn persoonlijke smaak en 
interesses.

Unieke veilingcatalogi
De museumbibliotheek heeft meerdere deelcollecties. Onder meer de 
veilingcatalogi uit het legaat-Nottebohm gaan me bijzonder ter harte. 
Oscar Nottebohm was een gulle mecenas voor het museum en schonk 
na zijn dood in 1935 ook zijn kunstboeken, waaronder 1737 unieke vei-
lingcatalogi van de 18de tot begin 20ste eeuw. Een aanzienlijk deel 
hiervan bevat handgeschreven annotaties over prijzen en soms zelfs 
kopers. De meeste catalogi zijn eenvoudig van opmaak; het zijn echte 
gebruiksboeken. Hier en daar vind je een exemplaar dat extra aan-
dacht kreeg, zoals de catalogus van een collectie tekeningen met een 
heel fijne titelplaat. De collectie-Nottebohm vormde de aanzet tot de 
uitbouw van een ruimere collectie veilingcatalogi, voornamelijk met 
het oog op een grondiger kennis over de herkomst van de kunstwerken 
in het museum. 

PaRELs UiT  

Door Ingrid De Pourcq

ZAAL Z vroeg aan 
bibliothecaris Ingrid 

De Pourcq om uit 
de rijke bibliotheekcollectie van het 

museum enkele bijzondere werken te 
bloemlezen. Dit is het resultaat.

BiBLiOTHEEk
DE MUsEUM-COLLECTiE
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Catalogue d’une belle collection de dessins italiens, flamands, hollandois et françois, rassemblés … 
par M. Neyman, amateur à amsterdam (Paris, Basan, 1776). 
Tijdens WO ii werden de collectie veilingcatalogi en een aantal schilderijen uit het museum in kisten 
op vrachtwagens overgebracht naar de Brusselse Nationale Bank. Dit boek raakte beschadigd toen 
geallieerde vliegtuigen bij vergissing het konvooi beschoten.



De brieven van vincent van Gogh (uitg. van Gogh Museum/Huyghens instituut, 2009)
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Het oudste boek
Het oudste boek uit de bibliotheek sluit op een andere manier aan 
bij de museumcollecties. De Index van Belgische Heiligen (Indiculus 
Sanctorum Belgii) uit 1583 is een boekje van Joannes Molanus, een 
Leuvense professor theologie die er de levens van heiligen uit onze 
streken in beschrijft. Het museum 
kocht het boekje op een veiling 
bij Van Herck in 1982, waarschijn-
lijk op aansturen van Leo Wuyts, 
bibliothecaris, specialist in de 
religieuze iconografie en op dat 
moment ook waarnemend hoofd-
conservator. In hetzelfde veilinglot 
bevond zich een ander werk van 
Molanus, de Geschiedenis van de 
heilige afbeeldingen (De historia 
sanctarum imaginum et picturarum).
Deze twee werken horen thuis in de context van de Contrareformatie. 
Het Concilie van Trente (1545-1563) wilde de (religieuze) kunsten zuive-
ren van profane elementen en onkuise afbeeldingen, en propageerde 
daarom nieuwe modellen voor het uitbeelden van scènes uit de Bijbel. 
Molanus zette de richtlijnen van het Concilie om in duidelijke regels 
voor de kunstenaar, maar in de praktijk was de Kerk een stuk minder 
streng dan haar theoretici. Naast de nieuwe uitbeeldingen bleven ook 
de oude voortbestaan, al dan niet aangepast. Dat alles had ingrijpen-
de gevolgen voor de iconografie van de zeventiende eeuw, die in het 
KMSKA zo goed vertegenwoordigd is.

Observator en zoeker
Een werk waar ikzelf heel erg van houd, is de zesdelige uitgave uit 
2009 met de brieven van Vincent Van Gogh, een combinatie van woord 
en beeld zoals je die maar zelden vindt: bij de tekst zijn ook afbeeldin-
gen weergegeven van alle schilderijen en tekeningen waar Van Gogh 
over schrijft, van hemzelf en van anderen. Sommige tekeningen zijn 
kleine pareltjes. Je vindt in de brieven een grote rijkdom aan gevoelens 
en gedachten, dubbel gevoed door een leefwereld die heel eenvoudig 
en armoedig was, en een belezenheid die zijn persoonlijke ervaringen 
een diepere weerklank geeft. Van Gogh is een scherpe observator die 
het herhaaldelijk heeft over het kleurgebruik bij schilders, ook wan-
neer hijzelf nog een donker palet hanteert. De winter van 1885-1886 
die hij in Antwerpen doorbrengt, waar hij onder meer les volgt aan de 
Academie, was voor hem een eerder moeilijke periode. Toch brengt hij 
ook een levendige en gedetailleerde beschrijving van de drukke stad.
De brieven van Van Gogh getuigen van een grote gevoeligheid en sé-
rieux, van zin voor het schone én het goede, van een diep menselijk 
inzicht en een voortdurend zoeken hoe hij zichzelf en zijn werk kon ver-
beteren.

De collectie-Nottebohm 
vormde de aanzet tot de 
uitbouw van een ruimere 
collectie veilingcatalogi.
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Boekjes die leren kijken
Tot slot: twee kleinere boekjes kwamen op een eerder toevallige ma-
nier op mijn pad. Het toneelstuk En écoutant Toone jouer le Bossu uit 
1944 bevat heel aantrekkelijke kleurillustraties van Edgard Tytgat. Bij-
zonder aan dit soort boekjes vind ik hoe je de stijl van een kunstenaar 
die je het beste kent als schilder, herkent in een ander medium: Tytgats 
weergave van de menselijke figuur is in deze illustraties dezelfde als in 
zijn schilderijen en toch ook anders.
Educating the eye (Allen Memorial Art Museum, 1993) is een catalo-
gusje van een tentoonstelling met grafiek uit de collectie van James N. 
Elesh, die onder meer over Ensorgrafiek schreef. Helemaal in lijn met 
de doelstelling van de tentoonstelling heeft het boekje me geleerd om 
echt naar prenten te kijken, technieken te onderscheiden en het geduld 

ingekleurde plaat Chez Carmen van Edgard 
Tytgat in En écoutant Toone jouer le Bossu 
(uitg. Paul-Henri Bourguignon, 1944)
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james Ensor, De schaatsenrijders, 
1889, 23,2 x 17,5 cm, Msk Gent, inv. nr. 
1998-B-65 . Eenzelfde koperets bevindt 
zich in de Elesh Collection. © sabam

van de kunstenaar te appreciëren. Het werkje bevat mooie zelfportret-
ten van Max Beckmann en Käthe Kollwitz, en ook een leuke ets van 
‘onze’ Ensor.

Bibliotheek & Archief  
Tijdens de renovatie van het museumgebouw gaat de werking van het Koninklijk 
Museum onverminderd voort. De bibliotheek en het archief zijn verhuisd naar een 
nieuwe locatie op het Kievitplein in Antwerpen. Aangezien de meeste publicaties 
tijdens de verbouwing een plekje krijgen in een extern depot, zijn niet alle werken 
meteen beschikbaar. Wilt u een boek raadplegen, neem dan eerst contact op, 
telefonisch of via e-mail. Na bevestiging bent u er zeker van dat de aangevraagde 
materialen voor u klaarliggen.

Lange Kievitstraat, 137 in Antwerpen 
Open van maandag tot vrijdag, 9 – 12 uur en van 13 – 16 uur
T +32 (0)3 242 95 81 of archibib@kmska.be
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TWEELUik

In Zwolle, in het Museum de Fundatie-Pa-
leis a/d Blijmarkt, loopt een expositie met 
beelden, schilderijen en tekeningen van 
Marino Marini (1901–1980). Marini geldt als 
een van de belangrijkste beeldhouwers 
uit de 20ste eeuw en zijn werk is sinds de 
jaren vijftig vaak tentoongesteld, ook in 

Antwerpen. Zo liep in het KMSKA in het voorjaar van 1965 een mo-
nografische tentoonstelling met schilderijen en tekeningen. Het mu-
seum toonde zich heel tevreden toen het uit die tentoonstelling onver-
wachts een pentekening, Naaktstudie, kon kopen. Het verslag van de 
raad van beheer meldt hierover: ‘Een tekening die in aansluiting met 
het beeldhouwwerk De grote danseres, in het bezit van het museum, 
een bijzondere waarde vertegenwoordigt.’ Elf jaar eerder werd inder-
daad, naar aanleiding van de tweede Biënnale voor Beeldhouwkunst 
in het Middelheim, een beeld van Marini gekocht. Dat was toen een 
toevalstreffer. De toenmalige hoofdconservator, Walther Vanbeselaere, 
schrijft hierover in het jaarboek van 1973: ‘Door een zonderling toeval 
aangekocht. Als bruikleen van barones Lambert in Middelheim-1953 
geëxposeerd, door vogelmest beklad, eiste de eigenares het enig nog 
resterende “ongeschonden” exemplaar dat bij Marino Marini beschik-
baar was. En het werd dadelijk gekocht!’ Van de bevuiling is er niks 
meer te zien.

Uit het internationale aanbod 
van tentoonstellingen kiezen 
we er een. We leggen een 
rechtstreekse band met de 

collectie van 
het KMSKA.DE POMONa’s 

Door Nanny Schrijvers

‘Door een zonderling 
toeval aangekocht.’ 

vaN MaRiNi 

Marino Marini, De grote danseres, 
brons, 150 x 36 x 60 cm. Dit werk 

maakt deel uit van de tentoonstelling 
De Modernen. Duo’s, nog tot 20 april 

2014 in de koningin Fabiolazaal
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Ballerina
Na de vele experimenten die de kunst in Europa in het begin van de 
20ste eeuw kenmerkten en die de artistieke wereld op zijn kop zetten, 
kwam er in de jaren 1930 een periode van bezinning. Een terugkeer 
naar rust en eenvoud, waar de mens of de menselijkheid centraal 
staat. In deze ‘stemming’ mogen we het werk van Marini situeren. Hij 
grijpt naar klassieke voorbeelden en creëert een beeld dat teruggaat 
op de vroegste vruchtbaarheidsgodinnen. Voor hem zijn al z’n vrou-
wenbeelden Pomona’s. De oorsprong van deze Romeinse godin van 
de boomvruchten of boomgaarden ligt in Etrurië, waar Marini opgroei-
de. Het type van een doorgaans staande vrouw zou hij talloze keren 
tekenen, schilderen en boetseren. De zware naaktfiguren lijken aan te 
sluiten bij het werk van Renoir en Maillol, maar Marini’s naakten zijn 
niet geïndividualiseerd en blijven ‘op afstand’.
De naaktstudie, 1947 gedateerd, is nog vrij realistisch, maar in de loop 
van de tijd worden Marini’s vormen eenvoudiger, meer gestileerd, 
meer geabstraheerd. De grote danseres uit 1953 staat ver van de na-
tuur, maar lijkt op een of andere manier ‘realistisch’ en ‘abstract’ in zich 
te verenigen. Haar ballerinahouding maakt haar licht, al is ze een me-
ter vijftig hoog en weegt ze tachtig kilogram.

Marino Marini. Schilder, tekenaar, beeldhouwer
Nog tot 16 maart 2014
Museum de Fundatie-Paleis a/d Blijmarkt, Zwolle

Marino Marini, Naaktstudie, 
Oost-indische inkt op papier, 
38 x 28.5 cm
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Dat zit zo: tot 26 januari 2014 is in de Koningin Fabiolazaal De Moder-
nen. Duo’s te zien. Daarin gaan werken uit de museumcollectie in dia-
loog met de kunstcollectie van de provincie Antwerpen. De curatoren 
Siska Beele van het KMSKA en Bob Daems van de provincie maakten 
de keuze. ‘Duo’s’ staat dan ook voor diverse facetten: de tweedeling 
van de collectiepresentatie, de twee curatoren, de paren die worden 
tentoongesteld. Maar de titel representeert ook het tweeluikkarakter 
van de tentoonstelling als geheel. Want vanaf 1 februari neemt Jong-
bloed! de tentoonstellingszalen in en kunt u ons idee van ‘hedendaags 
tentoonstellen’ komen bewonderen.

Inspiratie
Hoe is het zover kunnen komen? In december 2012 namen we met Jong-
bloed! deel aan het vormingsmoment ‘Tentoonstellen voor beginners’, 
georganiseerd door onder andere het steunpunt voor erfgoed FARO. 
Dat heeft onze geest geprikkeld: we wilden zelf aan de slag! Een jaar 
later geeft het museum ons de kans om een zijweg in te slaan door 

TEGENWOORDiG
EEN NiEUWE PLOEG, 
EEN NiEUW DUO!

Door Ine Vermeylen en Veerle Quirynen 
Foto MarcEl lEnnartz

TENTOONsTELLiNG

Als jonge ambassadeurs van het museum 
zet Jongbloed! activiteiten op touw, altijd 
met een knipoog naar de museumcollectie. 
Dit academiejaar zetten we een stap verder. 
Niet alleen de verzameling van het museum 
maar ook die van de provincie Antwerpen 
is onze inspiratiebron.

DE jEUGD vaN
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Het KMSKA verschijnt als 
museum op diverse plaatsen. 
Dat biedt nieuwe kansen en 
maakt experimenten mogelijk.
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zélf een tentoonstelling op te zetten, van conceptvorming tot evaluatie. 
We houden daarbij voornamelijk rekening met onze eigen ervaringen, 
zowel bij het concipiëren van de tentoonstelling als bij de inhoude-
lijke uitwerking ervan. Bezoeken aan het Kröller-Müller Museum, het 
Diamond Friends Forever pop-up museum, de Happy Birthday Dear 
Academie-tentoonstelling... gaven ons inspiratie. We hielden daarbij 
vragen ‘Wat willen we meenemen naar onze tentoonstelling?’ en ‘Wat 
zouden we anders aanpakken?’ in ons achterhoofd. Ook keken we 
naar mogelijkheden om het publiek bij het concept te betrekken. En 
we gingen te rade bij de curatoren en andere museummedewerkers. 
Deze gesprekken speelden een grote rol in het proces. Ook belangrijk 
waren de brainstormsessies en werkmomenten waarin alle ideeën sa-
men werden gelegd en verder uitgewerkt. Uiteindelijk wilden we van-
uit onze eigen interpretatie een tentoonstelling opbouwen én daar ook 
een passend educatief aanbod aan koppelen.

Experiment
Het KMSKA is momenteel als gebouw gesloten, maar verschijnt als 
museum op diverse plaatsen. Dat biedt nieuwe kansen en maakt ex-
perimenten mogelijk. Zoals al uit vorige projecten blijkt, beschouwen 
wij van Jongbloed! het museum niet enkel als een gebouw. Zo lieten 
we de tentoonstelling De Modernen. Avant-garde buiten haar grenzen 
treden: we creëerden een voortuin op het voetpad voor de Koningin 
Fabiolazaal. Dat werd een publieke plek voor experiment, creatie, dia-
loog en debat, onderzoek en ontmoeting. Dat experiment trachten we 
nu door te trekken in ons tentoonstellingsverhaal. Op die manier kun-
nen we het publiek centraal stellen, niet het object. Of we gaan verder 
en fungeren als een platform waar individuele bezoekers samen aan 
de slag gaan en museumbelevenissen delen. We bedachten in april 
2012 ‘De Kleptomaat’, een manier van rondleiden die gebaseerd is op 
een kunstenkabinet: uit een ‘verzamelautomaat’ kunnen bezoekers 
een voorwerp kiezen dat hen naar een kunstwerk leidt en waarover 
zij met elkaar en met de Jongbloed!-gids in interactie kunnen gaan. 
Maar het kan ook dat Jongbloed! een ode brengt aan het klassieke ten-
toonstellen. Of misschien wordt het wel een heel persoonlijk verhaal, 
waardoor we het publiek niet meteen geven wat het verwacht (bij het 
schrijven van dit artikel, is Jongbloed! nog volop aan het brainstormen 
over de tentoonstelling, nvdr). Hierdoor komt het Jongbloed!-publiek in 
contact met nieuwe dingen, waardoor onze verhalen misschien mee 
betekenis kunnen geven aan het verhaal van de bezoeker. Kortom, 
kom naar De Modernen. Duo’s en maak... uw eigen verhaal.

De Modernen. Duo’s door Jongbloed!
Van 1 februari tot 20 april 2014
Met het ticket dat u kocht voor de presentatie die loopt tot 26 januari 2014 kunt u de tentoon-
stelling van Jongbloed! gratis bezoeken.

http://kmskablog.wordpress.com 
http://www.facebook.com/KMSKA.Jongbloed 
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Was GETEkEND

ZAAL Z biedt graag een forum 
aan jonge beloftevolle kunste-
naars. Een jaar lang zijn zij te 
gast in ZAAL Z met hun werk.
Tinus Vermeersch (°1976 Kortrijk) 
woont en werkt in Rumbeke. Zijn 
ruige landschappen zijn met een 
beperkt kleurenpalet en met een 
verbluffend metier geschilderd 
in temperaverf op papier.

Zonder titel, 2007, bruine inkt en tempera 
op papier, 12 x 20 cm, privécollectie, 
courtesy Hopstreet
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kMska iNTERNaTiONaaL

Door Veerle De Meester

OP REis NaaR

kMska-

Wie deze maanden 
naar Mumbai reist, zal 

merken dat het KMSKA 
ook daar met zijn 

collectie aanwezig is. 
In het Chhatrapati Shivaji Maharaj 

Vastu Sangrahalaya (voorheen 
Prince of Wales Museum of Western 

India) loopt nog tot 9 februari 2014 de 
tentoonstelling Flemish Masterpieces 

from Antwerp. Exclusive Paintings and Engravings 
from the 17th Century. Zo’n tentoonstelling is het 

resultaat van een intense voorbereiding.

MUMBai

sCHiLDERijEN28

Jaarlijks sturen we ongeveer 250 werken de wereld in voor internatio-
nale tentoonstellingen. Meestal gaat het om een paar objecten per ex-
positie, maar er worden ook buitenlandse tentoonstellingen georgani-
seerd met uitsluitend kunstwerken uit onze collectie. De periode van de 
sluiting biedt daar uitgelezen kansen voor. Zaalstukken die tijdens de 
renovatie in het depot zouden verdwijnen worden zo ideale ambassa-
deurs en bezorgen het museum een buitenlandse zichtbaarheid die in 
‘normale’ omstandigheden onmogelijk is. Het aantal tentoonstellingen 
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Het in bruikleen geven van een grote 
selectie schilderijen is een complexe 
onderneming, zeker in het geval van 
exotische bestemmingen.
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dat is opgebouwd rond onze collectie is de jongste jaren dan ook sterk 
gestegen. Zo was de Ensorcollectie recent te zien in Mexico en Japan, 
en vertrok ze deze zomer voor een rondreizende tentoonstelling naar 
Ordrupgaard (Kopenhagen), Basel, Los Angeles en Chicago.

In 2012 vroeg het Havenbedrijf van de Stad Antwerpen het KMSKA 
om mee te werken aan een tentoonstelling in de Indiase havenstad 
Mumbai. Opzet was het Indiase publiek te laten kennismaken met de 
vele culturele troeven van Antwerpen. Een bloemlezing van 17de-
eeuwse werken die eerder te zien was in Hamburg, Oslo en Mexico, 
bleek hiervoor uiterst geschikt. Ze bevat onder meer werken van Ru-
bens en van Dyck en geeft een goed beeld van de toenmalige Ant-
werpse kunstproductie. Om het concept nog krachtiger te maken is de 
selectie van 28 schilderijen aangevuld met 25 prenten uit de collectie 
van het Museum Plantin-Moretus/Stedelijk Prentenkabinet. De musea 
zijn met deze samenwerking niet aan hun proefstuk toe: vier jaar ge-
leden liep in Shanghai en Singapore de tentoonstelling A Story of the 
Image, met daarbij ook nog werken uit de collectie van het M HKA. De 
algemene coördinatie verliep toen via een speciaal daartoe opgerich-
te v.z.w. Dat zorgde voor een vlotte samenwerking en een duidelijke 
communicatie naar de externe partners. De algemene coördinatie van 
de tentoonstelling in Mumbai verliep dan ook op dezelfde manier.
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Intense reisvoorbereiding
Het in bruikleen geven van een grote selectie schilderijen is een com-
plexe onderneming, zeker in het geval van exotische bestemmingen. 
Aan de opening gaan meerdere maanden van intensieve voorberei-
ding vooraf met een stevige retroplanning. Dat is essentieel voor een 
probleemloos projectverloop.
Hoe gaat het in zijn werk? De curator van de tentoonstelling maakt 
een eerste selectie van werken die de registrator vervolgens aftoetst 
op beschikbaarheid: ze mogen niet gereserveerd zijn voor andere pro-
jecten of tentoonstellingen. Daarnaast kijkt een restaurator de conditie 
en de materiaaltechnische samenstelling van de objecten na. Zo zijn 
grote schilderijen op paneel vanwege hun intrinsieke eigenschappen 
niet geschikt om te reizen. Ook het transportmiddel speelt een rol: een 
transport per vliegtuig is voor sommige schilderijen niet aan de orde. 
In tegenstelling tot een transport per vrachtwagen heb je daarbij geen 
controle over de klimaatregeling en schokdemping.

Als de definitieve lijst eenmaal vaststaat, wordt ze opgenomen in de 
planning van het restauratieatelier, waar de restauratoren de werken 
zo goed mogelijk op hun reis voorbereiden. De inlijsting wordt gecon-
troleerd en schilderijen op paneel krijgen een klimaatbox om schom-
melingen in de relatieve vochtigheid zo veel mogelijk te beperken.  



32 De verflaag wordt nagekeken en waar nodig behandeld. Van elk 
werk wordt een gedetailleerd conditierapport opgesteld waarop in de 
verschillende stadia van het traject eventuele wijzigingen en schade 
aangeduid kunnen worden. Tegelijk bepaalt men de verpakkings- en 
transporteisen. Elk schilderij reist in een kist, maar de bijkomende ver-
pakking en het type kist zijn afhankelijk van de bestemming en het 
transportmiddel. Voor Mumbai werden klimaatkisten gebruikt en wer-
den de schilderijen voor ze de kist ingaan luchtdicht ingepakt (voor de 
kenners: in Tyvec© en polyethyleenfolie).

Ondertussen wordt er na een aanbesteding een kunsttransporteur ge-
kozen. Deze gespecialiseerde firma maakt of verhuurt kisten volgens 
de opgestelde eisen, pakt de werken in en voert het binnenlandse 
transport uit met een luchtgeveerde en geklimatiseerde vrachtwagen. 
Daarnaast contacteert ze een transporteur in het land van bestemming 
van wie men weet dat hij aan alle eisen voldoet.

Antwerpen-Mumbai
Door het formaat van sommige schilderijen is het transport naar Mum-
bai opgesplitst in twee vluchten. De grote werken kunnen niet mee met 
een lijnvlucht Brussel-Mumbai, waardoor een tweede cargovlucht no-
dig is. De tijd tussen het vertrek uit ons depot en de aankomst in het 
museum in India bedraagt twee keer 48 uur en het volledige traject 
van beide transporten wordt begeleid door koeriers van het KMSKA. 
Zo’n koerier rijdt mee op de vrachtwagen, ziet in de luchthaven toe op 
het palletiseren – het plaatsen van de kisten op de transportpallets – 
en het uitladen en transport ter plaatse. Volgens de geldende regelge-
ving kan de koerier bij het laden in het vliegtuig zelf niet aanwezig zijn, 
maar hij mag niet aan boord gaan zonder de telefonische bevestiging 
dat de lading zich daadwerkelijk in het vliegtuig bevindt.

De expo toont het boeiende verhaal 
van de Antwerpse kunstproductie 
in de 17de eeuw, maar vertelt dus 

ook een ‘verborgen’ verhaal van 
een intense samenwerking. Het campagnebeeld, 

een detail uit jan Brueghels 
Rivierlandschap, promoot de 

tentoonstelling met affiches en 
banieren in het indiase straatbeeld.

© Monsieur Moiré
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34 Ondanks een goedgekeurd facility report – een document voor de 
bruikleengever met informatie over de tentoonstellingslocatie van de 
bruikleennemer – maakte een klein team vooraf een prospectiereis 
naar Mumbai. We inspecteerden de tentoonstellingsruimte en toe-
gangsroute tot het museum, maakten praktische afspraken voor de op-
bouw en finaliseerden het contract. Bij de terugkeer wisten we waar 
we tijdens de verdere voorbereiding extra aandacht aan moesten be-
steden. Zo was een grote bezorgdheid vooraf dat de lokale autoriteiten 
de douanecontrole op de luchthaven zélf zouden uitvoeren en dat ze 
de kisten met de zorgvuldig ingepakte kunstwerken in een weinig ge-
schikte locatie zouden openen. Met de hulp van de Belgische Ambas-
sade in New Delhi hebben we dit kunnen voorkomen.
De tentoonstelling wordt feestelijk geopend door Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Astrid, die een economische zending naar India 
leidde. De expo toont het boeiende verhaal van de Antwerpse kunst-
productie in de 17de eeuw, maar vertelt dus ook een ‘verborgen’ ver-
haal van een intense samenwerking. Prachtige kunstwerken en een 
goede voorbereiding liggen aan de basis van het welslagen van dit 
project, en de inzet van bevlogen medewerkers maakt het nog eens zo 
bijzonder.

Flemish Masterpieces from Antwerp. 
Exclusive Paintings and Engravings from the 17th Century
Nog tot 9 februari 2014
Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
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EvEN
aCHTER DE sTEiGERs   

Dikkie Scipio – Rotterdam, 30 september 2013

Het is nu bijna niet meer voorstelbaar, maar ‘t Zuid in Antwerpen heeft 
zich nog maar net bevrijd van een moeilijke periode in zijn geschiede-
nis. Pas met de komst van het MuHKA in 1987 en het cultuurcentrum 
in het Zuiderpershuis in 1993 begon de langzame herwaardering van 
de verpauperde wijk. Toen wij in november 2003 aan de architectense-
lectie voor het masterplan van het museum deelnamen, vertrouwden 
wij erop dat de wijk zich spoedig zou herstellen. Kunst, cultuur en ho-
reca pionierden reeds en inmiddels had architect Richard Rogers de 
opdracht gekregen voor een nieuw justitiepaleis aan het voormalige 
Zuiderplein, op de plaats van het in 1965 gesloopte Zuidstation. Door 
de komst van de advocatenkantoren die zich ongetwijfeld op loopaf-
stand van het gerechtsgebouw zouden vestigen, zou de Zuidwijk haar 
aanzien spoedig herwinnen. Een stadsdeel dat wint aan prominentie 
wordt niet geconserveerd maar gaat de geest van de nieuwe tijd weer-
spiegelen. Met het pleidooi om het KMSKA als monument te behouden 
omdat het in een snel veranderende omgeving aan historische beteke-
nis zou winnen, werd de opdracht aan ons gegund.

Even wachten en tien jaar later is het Zuid een trendy wijk. Het Jus-
titiepaleis staat er met een vanzelfsprekendheid alsof het Zuidstation 
er nooit geweest is. (Dat station, dat in 1898 naar het ontwerp van 
de broers Ysendyck was gebouwd, was een onderdeel van de eind-
19de-eeuwse stadsuitbreiding.) Het stervormige stratenpatroon van 
de Zuidwijk met zijn dramatische zichtlijnen is typisch voor de steden-
bouwkundige opvattingen eind 19de en begin 20ste eeuw. Centraal op 
de as Schelde–Zuiderlei aan het Place du peuple staat het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, een van de eerste openbare gebouwen 
in deze omgeving. De architecten Winders en Van Dijk lieten bijna let-
terlijk de stedenbouwkundige as als het verlengde van de openbare 
ruimte door het gebouw heen lopen en bevestigden dit in het kleur- en 

Architecte Dikkie Scipio  
houdt de lezers van ZAAL Z op 
de hoogte van de voortgang van  
de verbouwing.

WaCHTEN
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materiaalgebruik. Dat aspect is in de loop van de jaren verloren ge-
gaan. Evenals voor de wijk was er lange tijd geen waardering voor 
het oude museumgebouw. De 19de eeuw was nog te dichtbij en de 
bouwkunst uit deze periode werd in de tweede helft van de 20ste eeuw 
als te monumentaal ervaren. 

Nu is het herstel van de stedenbouwkundige as in de beleving van 
kleur en materiaal de basis voor het restauratieconcept. Even wachten 
en grauw zandgrijs is weer prachtig.

Op het verkavelingsplan uit 1886 staat het 
museum zoals het nu gelegen en gebouwd 
is. Op het plan staat geschreven 
‘Museum en construction’. 
stadsarchief antwerpen, inv. 12#8839
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Kunst brengt nieuwe 
kunst voort. In deze 
rubriek laat ZAAL Z 

mensen uit diverse creatieve sectoren aan het 
woord. Ze vinden inspiratie in beeldende kunst, 
de kernactiviteit van het KMSKA. Lies Van Gasse 
(°1983) is een rijzende ster aan de Vlaamse 
poëziehemel.

Interview door Patrick De Rynck

EEN kijkER

Dichteres Lies Van Gasse is in deze rubriek 
over niet-beeldende kunstenaars een randge-
val: de flaptekst van Wenteling, haar intens be-
jubelde poëziebundel uit 2013, omschrijft haar 
als... ‘dichter en beeldend kunstenaar’ en sinds 
2008 publiceerde ze onder meer twee graphic 
poems. Het boek Hauser dat ze met dichteres 
Annemarie Estor maakte, heet ‘een avontuur-

lijk beeldverhaal’ en ‘multimediaal epos’. En met de tweemansformatie 
Electric Sheep doet ze aan ‘sferische impro van klank, tekst en beeld’. 
Weg met de schotten tussen kunsten? Is Lies Van Gasse een ingezetene 
van het land der Verenigde Kunsten?
‘Ik vind dat ingewikkeld. Er wordt nog altijd verwacht dat je je in één 
hokje plaatst. Ik voelde dat al in het conservatorium en later ook in Sint-
Lucas. Ik ben maar goed beginnen werken, vind ik, toen ik dat “moeten 
kiezen” had losgelaten. Als kunstenaar moet je daar niet te veel mee 
bezig zijn, maar het is jammer dat wat de klassieke vakjes overstijgt, 
moeilijker een plaats vindt, bijvoorbeeld in subsidieregelingen, bij uit-
gevers, in musea... Ik vind dat beperkend. Tegelijk leven we in een heel 
rijke tijd waarin je kunt opeisen dat je je talenten niet hoeft op te split-
sen. Hugo Claus moest kiezen, ik kan vooralsnog de twee blijven doen, 
ondanks de hindernissen.’

CREaTiEF MET kUNsT
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Hokusai, verbazende zichten op beroemde bruggen in verschillende provincies: de hangbrug bij de grens tussen de provincies 
Hida en Etch (shokokumeiky kiran : Hietsu no sakaitsuribashi), ca. 1833-1834, banformaat, 25 x 38 cm, kMkG, inv. 3165
Lies van Gasse: ‘Het indrukwekkendste dat ik recent zag, was de Hokusai-tentoonstelling in Brussel. als je kijkt naar de periode, 
dan is de manier waarop Hokusai met compositie en beeld omgaat revolutionair. Bijzonder mooi vond ik het werkje waarop je een 
doorhangende touwbrug ziet met daarop twee mannetjes van de rug gezien: het kwetsbare van een mens die op weg is. 
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Deze ochtend, wanneer ik / als een vis tegen u opzwem / met mijn glin-
sterend verdriet, // gaan wij bij de monding water halen...: zo begint 
Wenteling I uit de gelijknamige bundel, een stortvloed van visuele 
beelden waarin licht en donker en de elementen water en lucht een 
grote rol spelen. Wenteling wemelt ook van hybride wezens, combi-
naties van mens, dier en plant. Inspiratie uit de beeldende kunst? ‘So-
wieso. Ik ben een kijker en zie overal scènes. Die slorp je dan op in je 
gedichten. Ik benader poëzie meer vanuit beeld, ritme en klank dan 
vanuit betekenis, die er organisch in komt, woekerend. Met een ratio-
nele benadering van mijn poëzie kom je niet ver en wordt het minder 
boeiend en eenduidiger. Deze bundel is voor mij één groot natuurland-
schap, dat soms kwaadaardig is en soms heel mooi. Er zit een verlies 
in van grenzen, van begrip, van wie je bent... Je gebruikt taal om dat te 
vatten, maar die is heel ontoereikend.’
Mag ik het vaak verkrachte begrip ‘surrealisme’ laten vallen, met zijn 
ontregelende kantjes? ‘Dat zit er zeker in, zoals ook in ons Hauserpro-
ject, eigenlijk één groot cadavre exquis. Als ik namen moet noemen, 
komt Max Ernst het meest in de buurt van wat ik onder “surrealisme” 
versta.’

De naam Van Ostaijen valt soms bij Wenteling. Zo belanden we bij 
modernisme, dadaïsme, expressionisme... Lies Van Gasse en de beel-
dende traditie, hoe zit dat? ‘Eerst en vooral: er is veel spel in mijn werk. 
Daarom hoor ik het woord dadaïsme graag vallen, ook omdat ik con-
venties intrap. Van Ostaijen heeft als een van de eersten alles open-
gebroken. Hij is voor mij het begin. In zijn periode hing alles samen: 
er was een kunstscène waarin iedereen met iedereen samenwerkte 
en verschillende dingen deed. Dat was toen niet afgescheiden. Ik vind 
het in onze tijd raar dat beeldende kunst literatuur niet méér omarmt. 
Het omgekeerde gebeurt wel. Muzikanten, dat is helemaal een andere 
wereld.’
‘De traditie vind ik belangrijk, zeker. Wat me bijzonder aanspreekt is 
het proces, de handeling, het onderzoek: dat is toch de kern van het 
kunstenaarschap? Denk aan video’s van Alechinsky of Picasso terwijl 
ze tekenen en experimenteren. Of aan oosterse kunst en het belang 
dat die hecht aan het zetten van tekens, de beweging van het teke-
nen... Wij zijn te veel gefixeerd op eindproducten en hebben weinig 
oog voor het proces. Een goeie tekenaar ontdek je óók aan hoe hij iets 
heeft gemaakt. Een kunstwerk is dan ook meer dan het voorwerp dat 
star in een galerij of museum hangt. Het gaat over de wereld achter het 
werk: gebeurtenissen, toevalligheden, het persoonlijk leven... Daarom 
heb ik problemen met hoe wij naar kunst kijken in musea: contextloos, 
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in een zogezegd ideale maar eigenlijk steriele omgeving. Terwijl kunst 
over geschiedenis gaat, en over alles achter een werk, hoe zo’n werk 
geleefd heeft... In sommige musea probeert men wel van alles te laten 
gebeuren, los van de werken zelf. Dat vind ik interessanter dan een 
traditionele collectie of tentoonstelling.’

‘Samen met anderen aan iets werken: ook dat vind ik heel belangrijk. 
Zo lok je dingen uit die je alleen niet kunt. Ik stel vooral de almachtige 
kunstenaar ter discussie, het geïsoleerde genie dat boven de rest staat. 
Die pretentie van sommige beeldende kunstenaars maakt de kunst ka-
pot en is niet meer van deze tijd. Je moet juist putten uit wat om je heen 
gebeurt, alluderen op wat bestaat. Een kunstenaar moet vooral goed 
rondkijken en zich verbinden met andere kunstenaars en kunsten, de 
wereld, de politiek... De kunstenaar van morgen staat in de samenle-
ving. De vraag is: welke verbindingen kan ik maken, met wie? Denk 
aan Sophie Calle, bij wie veel mensen deel uitmaken van het kunst-
werk.’
‘Ik ben met dichter en schrijver Peter Theunynck bezig aan een project 
over Nel, de vrouw van Rik Wouters. Wouters’ manier van schilderen 
en tekenen is voor mij inspirerend. Hoe hij als fauvist los omging met de 
vorm en zijn materialen. Dat was toen en hier revolutionair: die snelle 
manier van werken, het doek naar voren laten komen, laten zien dat 
een kunstwerk ook een voorwerp is. Wie is bij dat koppel eigenlijk de 
kunstenaar, vraag ik me ook af: Rik Wouters was zonder Nel en haar 
netwerk nooit zo’n grote schilder geworden. Zij gaf zijn kunstenaar-
schap mee vorm.’

Lies Van Gasse, Wenteling. Gedichten, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2013
Annemarie Estor & Lies Van Gasse, Het boek Hauser, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2013

In de tentoonstelling HAUSER. Expo. Een multimediaal epos ontdekt u onder meer de origi-
nele poststukken waarmee dichters Annemarie Estor en Lies Van Gasse elkaar vier jaar 
lang elke week verrasten. Nog tot 15 december in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat 
22, Antwerpen. Zie www.letterenhuis.be .
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Rik en Nel Wouters.
Lies van Gasse: ‘Wie is bij dat koppel eigenlijk de kunstenaar?’
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KMSKA organiseert elk jaar een reeks 
lezingen op zondagmorgen. 
Dit seizoen zijn de onderwerpen divers: 
van hét museum van Nederland tot 
de artistieke smaak van James Ensor. 
Op zondag 2 februari 2014 spreekt 
museummedewerker Nanny Schrijvers 
over verzamelaar en mecenas François 
Franck. Een amuse-gueule.

Door Nanny Schrijvers

FRaNçOis FRaNCk: 

DUivEL-DOET-aL
iN HET aNTWERPsE

kUNsTLEvEN

LEZiNGEN OP ZONDaG
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Een schenking van François Franck in 1930: Piet verhaert, antwerpen, 34,5 x 52 cm

Met een grote passie heeft François Franck (1872 -1932) aan het begin 
van de 20ste eeuw het culturele leven in Antwerpen wakker geschud 
en zich op een bijzondere manier ingezet voor kunstenaars en hun pu-
bliek. Of het nu over muziek, schilderkunst, volkskunst… gaat, overal 
komen we zijn naam tegen. Franck steunde kunstenaars door werk van 
hen te kopen, maar vooral door hen te promoten in tentoonstellingen. 
In 1905 richtte hij de vereniging Kunst van Heden op die, zoals haar 
naam het zegt, eigentijdse kunstenaars volop de kans zou geven om 
hun werk tentoon te stellen. Ook voor het museum is Francks betekenis 
bijzonder groot: als lid van de raad van beheer, organisator, promotor, 
schenker... Hij heeft een duidelijke stempel gedrukt op de collecties.
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Walter vaes, Rode vis, 53,5 x 66 cm. 
De vereniging vrienden van Moderne kunst schonk het werk in 1926 aan het kMska. 
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Verhaert en Verstraete
Waar is het begonnen? Wie waren Francks eerste favorieten? ‘Door zijn 
vader en vervolgens door zijn broer Louis kwam hij vroeg in aanra-
king met de degelijkste koloristen van de stad en dat legde waarschijn-
lijk de ondergrond van zijne artistieke loopbaan,’ schrijft kunstenaar 
Walter Vaes (1882-1958) in een brief naar aanleiding van het overlijden 
van François Franck in 1932. ‘Van jongs af aan zag ik hem dikwijls 
bij Piet Verhaert (1852-1908) (de oom van Walter Vaes, nvdr), die met 
Theodoor Verstraete (1850-1907) en anderen de tentoonstellingen van 
de XIII inrichtte… ’De XIII of de Cercle des XIII verenigde kunstenaars 
die zich toelegden op natuurweergave en meer geïnspireerd werden 
door het realisme en impressionisme dan door het academisme. On-
getwijfeld bezocht de jonge François Franck de tentoonstellingen van 
de XIII. De kunstenaars die hij daar leerde appreciëren is hij blijven 
volgen, onder wie Piet Verhaert. Tekenend in dit verband is het eerste 
schilderij dat Franck aan het museum schonk: Portret van mijn moeder 
van Verhaert. In 1930 gaf hij ook diens Antwerpen, een gezicht op de 
stad vanaf Linkeroever.
Verhaerts werk werd geregeld op de Kunst van Heden-tentoonstellin-
gen getoond, net zoals dat van Theodoor Verstraete, van wie Kunst van 
Heden in 1906 maar liefst 125 werken tentoonstelde. Verstraete werd 
geïnspireerd door de heide in Brasschaat, waar hij in de natuur talrijke 
schilderijen maakte. Met verf die breed werd uitgesmeerd in grove 
penseeltrekken creëerde hij volume en diepte, en gaf hij beweging 
aan de dreigende wolkenlucht. Heidelandschap werd in 1931 aan het 
museum geschonken door Charles Franck, die samen met zijn broer 
François de decoratiezaak van hun vader voortzette.

Vaes en de Francks
Walter Vaes heeft het over ‘de degelijkste coloristen van de stad’ en zet-
te zelf een verdere stap in deze traditie met het schilderij Rode vis. Zijn 
stijl wordt wel eens ‘vrij realisme’ genoemd. Het gaat om eenvoudige 
onderwerpen, krachtig en behendig geschilderd, met veel aandacht 
voor kleur en stofweergave. Rode vis werd in 1926 aan het museum ge-
schonken door de Vrienden van Moderne Kunst, een vereniging die in 

Voor het museum is Francks betekenis 
bijzonder groot: als lid van de raad 
van beheer, organisator, promotor, 
schenker... Hij heeft een duidelijke 
stempel gedrukt op de collecties.
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1925 mede was opgericht door François Franck, met als doel geregeld 
werken aan te kopen van eigentijdse kunstenaars en die aan het mu-
seum te schenken. Vaes lijkt nauw verbonden te zijn geweest met de 
familie Franck. Dat blijkt ook uit de museumcollectie, met daarin van 
zijn hand een portret van de vrouw van Antoine Franck, de jongste 
van de broers Franck, en een portret van Louis Franck, minister van 
Staat en de oudere broer over wie Vaes in zijn brief spreekt. 
François Franck zal algauw zijn belangstelling verbreden en naast 
zowat tweehonderd Belgische kunstenaars komen er minstens even-
veel buitenlandse meesters aan bod in de Kunst van Heden-tentoon-
stellingen. Maar de schilders met wie hij is opgegroeid heeft hij nooit 
verwaarloosd.

François Franck, promotor van Rodin tot Poesjenel
Lezing op zondag
2 februari 2014
Meer info op www.kmska.be

Nanny Schrijvers, Kunst van Heden (1905-1959) en François Franck (1872-1932), 
In: 500 jaar verzamelen in Antwerpen. Een passioneel verhaal, 
Davidsfonds, 2013, pp. 161-176
www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=3217

Theodoor verstraete, Heidelandschap, 55 x 82 cm. Een gift van Charles Franck.
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UiTvERkOREN

Er zijn van die werken in het Koninklijk 
Museum waar bezoekers een bijzondere 
band mee hebben. In deze rubriek getuigen 
zij van hun passie voor kunst. En voor het 

Koninklijk Museum. 
En voor dat 
ene werk.

EN RaOUL HYNCkEs

Opgetekend door Véronique Van Passel
Foto JacquEs soncK

Kunstenaar Paul De Roy (°1951) woont in Berchem, maar brengt een 
deel van het jaar door in Lapland en op Spitsbergen. In Lapland ver-
blijft hij in een busje dat hij ombouwde tot een mobilhome, op Spitsber-
gen woont hij in een blokhut. In alle stilte en rust werkt hij er aan zijn 
schilderijen en tekeningen. De Roy houdt van bijna elke kunstvorm, 
maar zijn voorkeur gaat uit naar mimetische schilderkunst: van de 
Vlaamse Primitieven – van Eyck! – over het classicisme tot het realisme. 
Voor hem gaat niets boven het metier.

‘In de jaren 1950 verzamelden mijn ouders de hele reeks Artis-Historia-
uitgaven. Daarin verscheen in 1957 het boek Van David tot Picasso. Ze 
schaften het boek dwangmatig aan om een hiaat te vermijden. David 
was een naam als alle andere en van Picasso hadden ze wel eens iets 
lachwekkends op de radio gehoord. Enkele jaren later keek ik als tien-
jarige knaap voortdurend in het boek naar die vreemde schilderijen 
van Dufy, Derain, Munch en vele anderen. Mijn ouders, die vonden dat 
ik te veel aandacht had voor David en Picasso, gaven me vooral via en-
kele krachttermen toelichting over de “zotten” en de “bohémiens” die 
dat allemaal geschilderd hadden. Trouwens, met mijn overgrootvader, 
de beeldhouwer Van Beurden, die volgens mijn vader in het museum 
werk had staan, was het welletjes geweest in de familie: mijn groot-
moeder werd door hem behandeld als werkslavin. Door het sjouwen 
met te zware lasten was ze fysiek vroegtijdig gesloopt.’

PaUL DE ROY
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‘Ik was zeventien in 1968 en in het museum opende de tentoonstel-
ling Kontrasten 47/67 haar deuren. Aan die lokroep kon ik niet weer-
staan: voor de allereerste keer zou ik kunst in het echt zien! Ik ging er 
in m’n eentje naartoe. Bij de suppoost informeerde ik meteen naar 
Van Beurden. De man wees me in de grote hal naar twee reusach-
tige witte kariatiden die het hele museum leken te torsen. “Waw, dat 
was dus van mijn overgrootvader, de beeldhouwer-bohémien-slaven-
drijver Van Beurden!” Ik moest tussen de vrouwenbeelden door lopen 
om Kontrasten te kunnen bezoeken. Ik was van mijn sokken geblazen 
door de beelden, toen ik op de gelijkvloerse verdieping de naoorlogse 
Belgische schilders ontdekte die in de expo opgenomen waren. Tij-
dens mijn bezoek werden vele van mijn vragen niet beantwoord: uit 
welk materiaal bestonden de felgekleurde klodders van Bram Bogart? 
Waarom was De Maenade van Jan Cox zesdelig? Waarom timmerde 
Roger Raveel op Het verschrikkelijke mooie leven een echte vogelkooi 
met een kanariepiet erin? En Rik Slabbinck... vijftig jaar geleden waren 
de fauvisten toch uitgestorven?’

‘Kontrasten 47/67 was het begin van talloze bezoeken aan de klassieke 
genres op de eerste verdieping van het museum en aan het kleuren-
geweld van de moderne -ismen op de gelijkvloerse verdieping. Ver-
ward sloot ik elk bezoek af met enkele meditatieve ogenblikken voor 
het werk van de Nederlandse magisch realist uit het interbellum: Raoul 
Hynckes. Zijn Stilleven met veer in grijzen en bruinen en met een waar 
métier uitgevoerd, bracht me weer in evenwicht. Het droeg beschei-
denheid en sereniteit in zich en wees me op de maat der dingen. Het 
voelde aan alsof de kunstenaar me wilde zeggen wat het lot van elke 
schilder is na de dood en wat er gebeurt met zijn oeuvre: een naam in 
een boek en een schilderij ergens.’
 
‘Bij de heropening van het museum zou de permanente collectie vrij 
toegankelijk moeten zijn, net zoals de museumbibliotheek. In Engeland 
zijn musea gratis, de vaste opstellingen althans. Er is altijd veel volk. 
Je kan er bij wijze van spreken binnen en buiten lopen. Dat neemt de 
drempel weg. ’

Raoul Hynckes, stilleven met veer, 1969, 69 x 99 cm
U kunt dit schilderij zien in  de tentoonstelling De Modernen. koel realisme, 

vanaf 10 mei tot 31 augustus 2014 in de koningin Fabiolazaal, antwerpen.
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