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FAhazueros Jacobus (Co) BREMAN

(Zwolle 1865- 1938 Laren)

De Veerboot, 1908

Olieverf op doek

40 x 56,5 cm.

Gesigneerd: links onder
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Johannes Carolus Bernardus (Jan) SLUIJTERS  (’s Hertogenbosch 1881-1957 Amsterdam)

Liggend naakt met kousen, Amsterdam ca 1914

Olieverf op doek, 96 x 125,5 cm.

Gesigneerd links boven ‘ Jan Sluijters’

Provenance: Familie van de kunstenaar, Amsterdam

Dit schilderij zal worden opgenomen in de oeuvrecatalogus, momenteel in voorbereiding door Drs. Jacqueline de Raad.
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VERLIEFD OP SLOETERS?

Het is voor de kunsthandel een voorrecht 
om waardig bevonden te worden zich als 
exposant op de TEFAF te mogen presente-
ren.
Maar het is wel een voorrecht dat ver-
plichtingen met zich mee brengt. De ver-
plichting namelijk om met een aanbod te 
komen dat de toets van de internationale 
keurmeesters kan doorstaan. Die toets ligt 
hoog.

Omdat de Tefaf een internationale beurs is 
wordt de kwaliteitstoets met internationale 
normen aangelegd. Voor de schilderkunst 
levert dat soms het probleem op dat in Ne-
derland als zeer kwalitatief bekend staande 
kunstenaars internationaal gesproken niet, 
of nog niet, tot de canon van de schilder-
kunst behoren.
Hoe ouder de kunst, hoe bezonkener zijn 
plaats in de canon. U hoeft geen enkele 
Tefaf-bezoeker uit te leggen, of het nu een 
Japanner is of een Braziliaan, dat er in de 
zeventiende eeuw in de Republiek nogal 
goed geschilderd werd. Ook hebben de 
grote namen van de modernistische stro-
men, Van Gogh en Mondriaan bijvoorbeeld, 
hun weg naar de wijde wereld gevonden. 

De Tefaf is voor andere bij ons reeds gelief-
de schilders een opstap. Ik heb vorig jaar 
een Amerikaan gesproken die ter plaatse 
verliefd werd op Jan Sluijters, of zoals hij 
zei: Sloeters.
Wie weet wordt deze meester straks ook 
hoog genoteerd in de internationale ca-

nonlijsten. (Over deze canon-mode in deze 
editie overigens een aardig artikel.) Studio 
2000 presenteert dit jaar op de Tefaf meer 
van deze potentials. U kunt met hun wer-
ken, volkomen nieuw op de markt, in dit 
magazine alvast kennis maken. En natuur-
lijk verwelkomt het team van Studio 2000 u 
heel graag te Maastricht.

Ad van Gaalen
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Johannes Carolus Bernardus (Jan) SLUIJTERS

('s-Hertogenbosch 1881-1957 Amsterdam)

‘Portret van Elisa  (Liesje) Sluijters Kuijpers-Slujters (1924-2010), ca. 1926/27

Olieverf op doek

71,5 x 58,5 cm.

Gesigneerd en gedateerd: Links onder ‘Jan Sluijters’

Dit schilderij zal worden opgenomen in de oeuvrecatalogus, momenteel in voorbereiding door 

Drs. Jacqueline de Raad.
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STUDIO 2000 HEET U WELKOM OP STANDNR. 529
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Charles CAMOIN

(Marseille 1879-1965 Parijs)

Bloemstilleven

Olieverf op doek

50 x 40 cm.

Gesigneerd: rechts onder
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Johannes Theodoor (Jan) TOOROP

(Poerworedjo 1858-1928 Den Haag)

Portret van Annie Josephine Hall (1860-1929), 2 oct 1895

Gekleurd potlood en krijt op papier,  20 x 27,5 cm.

Gesigneerd: links onder JhToorop’’ Gedateerd en geannoteerd: rechts midden “ANNIE/2 OCT./1895”.

Herkomst: Sotheby’s (IB 11116),  Amsterdam, 1991-11-05,  lotnr. lot 66

Literatuur: H. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop: Het late Symbolisme,  Amsterdam 2001 p. 27

W. Rothuizen, Jan Toorop: In zijn tijd, Amsterdam 1998 p.27

Tentoongesteld: Domburg, 2005, “Jan Toorop: Sporen van een Leven”.

Katwijk, Katwijks Museum, “Jan Toorop (1858-1928), Het late Symbolisme”, 2001-2002

Zeist, Het Slot Zeist 1995-96, “Jan Toorop in Slot Zeist”, 1995-`1996
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Onlangs is er in Duitsland een werk op papier 
van Jan Toorop geveild voor een onwaarschijn-
lijk hoog bedrag. Het ging om een tekening 
uit 1905, een vroege tekening dus, met een 
opbrengst van ongeveer 425.000 euro. Dat 
zijn enorme bedragen voor werken op papier, 
die zelfs door wereldberoemde schilders als 
Mondriaan en Van Gogh niet of uiterst zelden 
worden gehaald. 
Wat is nu de ratio achter deze prijsvorming, zo 
die er is? De kunsthandel en de verzamelaar 
vragen het zich af.

Het spectaculaire voorbeeld staat niet op zich-
zelf. Amsterdam Auctioneers Group, voorheen 
Glerum, veilde een enigszins schetsmatig werk 
op karton uit 1904 voor 120.000 euro, dat ge-
schat was op 30 tot 50.000. De Triton-collectie 
investeerde op de Tefaf bijna een half miljoen 
in een Tooropwerk op papier. Maar bedragen 
met zes cijfers blijven uitzonderingen. Wat op-
valt wanneer we de veilingopbrengsten van de 
laatste jaren bekijken, is dat de variatie tussen 
het ene op het andere werk bijzonder groot is. 
En er valt wel enigszins een patroon in te ont-
dekken.

De eerste vraag is echter waarom nu juist het 
werk van Toorop zich in prijs zo opwaarts heeft 
ontwikkeld. Bij het antwoord daarop spelen 
verschillende zaken een rol. Ten eerste heeft 
Toorop een zeer gevarieerde artistieke ontwik-
keling doorgemaakt. Van Hollands impressio-
nist werd hij symbolist, gemeenschapskunste-
naar, luminist, pointillist, etcetera. Bijna geen 
belangrijke ontwikkeling of Toorop heeft er 
wel zijn, altijd zeer persoonlijke, bijdrage aan 

geleverd. Dat heeft er voor gezorgd dat Jan 
Toorop al tijdens zijn leven een beroemd man 
was. Een flamboyante figuur wiens artistieke 
(en andere) verrichtingen vooral door het da-
mespubliek nauwlettend werden gevolgd. 
Maar de artistieke beweeglijkheid heeft er 
ook voor gezorgd dat het nagelaten oeuvre 
een grote diversiteit vertoont. Er zijn kleine 
religieuze tekeningen, er is grafisch werk met 
Jugendstilkwaliteiten, er zijn schilderijen, land-
schappen, figuurstukken. Door die diversiteit 
is er wat te kiezen, en is er dus ook diversiteit in 
belangstelling bij verzamelaars, en dus diver-
siteit in prijs. 
Daarnaast is er bij elk genre en stijl binnen het 
Toorop-oeuvre wel een verhaal. De ontwikke-
ling van de kunstenaar is dermate interessant 

DE OPWAARTSE PRIJZEN VAN TOOROP

Johannes Theodoor 

(Jan) TOOROP

(Poerworedjo, Java 

1858-1928 The Hague)

‘L’Apparition mystique’ 

1898

Potlood op paper

20 x 22 cm.

Gesigneerd rechts 

onder ‘J. Toorop 1898’
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en was soms zo bepalend voor algemenere 
ontwikkelingen in de West-Europese kunst, dat 
bepaalde werken een grote kunsthistorische 
importantie hebben. Er is geen prijsindicatie 
te geven, als zulke werken op de markt zou-
den komen, omdat er geen enkele referentie 
is. Voor de werken die tegen de voornoemde 
recordbedragen zijn verkocht geldt dat eniger-
mate. Wie weet wat een sleutelwerk als De Drie 
Bruiden zou opbrengen – thans in Kröller-Mul-
ler – als dat op de markt zou komen.

Zo weerspiegelt de prijs een complex van fac-
toren. Wie de veilingopbrengsten bestudeert 
ziet wel degelijk enige lijn: vroeg symbolistisch 
werk komt zelden op de markt en is peperduur. 
Kleurrijke landschapjes, vooral kustlandschap-
jes komen niet zo heel veel voor en ze zijn, mits 
van goede kwaliteit (bijna altijd), eveneens 
zeer duur geworden. Minder duur zijn de gro-
tere hoeveelheden portretjes van geestelijken 
die Toorop in zijn laatste periode maakte. Hoe 
symbolistischer van aard, hoe meer ze weer 
opbrengen. Onder aan de rangorde staan de 
drukwerkjes die Toorop liet vervaardigen van 
tekeningen, en die hij soms persoonlijk sig-
neerde – om ze dan vaak aan de grote scharen 
bewonderaars weg te geven.

Dat de werken op papier in het oeuvre relatief 
zo duur zijn is ook nog anders te verklaren. 
Vele kunstenaars gebruikten het medium pa-
pier met aquarel, krijt en potlood, toch als een 
opstapje voor het echte werk: het olieverfschil-
derij. Toorop kon door zijn ziekte moeilijk lang 
staan en daarom werkte hij een groot deel van 

zijn latere leven zittend, onderuitgezakt in een 
stoel, of in bed. Dan is het werken op papier, 
met potlood of krijt eigenlijk het enige prak-
tisch haalbare. Het tekent wel de grootheid van 
de kunstenaar dat hij zich ook daarin steeds 
ontwikkelde en de grote formaten niet schuw-
de: hij plakte simpelweg meerdere tekeningen 
aan elkaar.

De vroege olieverfschilderijen, daarvan kan 
men moeilijk zeggen dat ze recent pas ontdekt 
zijn en dat hun opwaartse prijsontwikkeling 
van de laatste decennia is. Ze zijn schaars, om 
de voornoemde reden: Toorop werkte na een 
bepaalde periode niet meer in olieverf. 

Maar misschien het belangrijkste is Toorops 
roem. Zoals gezegd was hij ook tijdens zijn le-
ven een beroemd man geweest, en zijn  werk 
was daarom ook toen al duur. De roem is nooit 
verdwenen en de drie prijsvormende elemen-
ten zijn nog steeds van kracht: roem, schaarste 
en kwaliteit.
Dat laatste is misschien wel van het allergroot-
ste belang. Waar sommige vroegmoderne 
kunst neerwaarts wordt geherwaardeerd, blijft 
de unieke kwaliteit van Toorops oeuvre ook 
voor het hedendaagse publiek herkenbaar.

afbeelding pag. 13

Johannes Theodoor (Jan) TOOROP

(Poerworedjo 1858-1928 Den Haag)

Nirwana (1895)

Potlood op papier, 55,5 x 34 cm. Gesigneerd:links onder

Tent: Den Haag, 'Toorop / Klimt. Toorop in Wenen: Inspiratie 

voor Klimt', Domburg 2005‘’Jan Toorop: Sporen van een 

Leven". Katwijk (Katwijks Museum) 2001-2002, ‘Jan Toorop 

(1858-1928). ‘Het late Symbolisme’. Nr. 23; Frankfurt (Schirn 

Kunsthalle) 1995,‘Okkultismus und Avantgarde. Von Munch 

bis Mondrian 1900-1915’; Zeist (Het Slot Zeist) 1995-96, ‘Jan 

in Slot Zeist’; Japan Takamatsu, Tokyo, Himeij (Municipal 

Museums) 1996-97, ‘Symbolisme en Europa’.

Lit: M. Bisanz-Prakken, 'Toorop / Klimt. Toorop in Wenen: 

Inspiratie voor Klimt',  exhibition catalogue, Den Haag

H. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop: Het late Symbolisme, 

Amsterdam 2001 p. 17; ;  Tokyo, Himeij (Municipal Muse-

ums) 1996-97, ‘Symbolisme en Europa’, p. 122

Johannes Theodoor 

(Jan) TOOROP

(Poerworedjo 1858-

1928 Den Haag)

Jeugd der ouderdom 

der vrouw de Nijd 

(1895)

Ets op papier

19.7 x 24.7
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Al enige jaren heerst er een ware canonhype 
in ons land. De populariteit van canonieke 
lijstjes, vooral in de culturele sector, kan nie-
mand ontgaan zijn. Ook in de beeldende 
kunst waart een mild canonvirus rond. Rap-
hael, Rembrandt of Rodin: natuurlijk kent u 
ook uw klassiekers. Maar bent u op de hoog-
te van de canon van Pop Art kunstenaars of 
van de Canon van de Moderne Kunst in 50 
werken? De vraag is of al deze lijsten vooral 
over populariteit gaan of dat kwaliteit toch 
een hoofdrol speelt, zoals het van oudsher 
gebruikte begrip canon (in enkelvoud!) be-
oogt. Het verschijnsel zegt in elk geval veel 
over de veranderingen in het culturele land-
schap van onze samenleving. Als de canon 
het product van een debat is (citaat van cul-
tuurfilosoof Maarten Doorman) wordt er heel 
wat gedebatteerd in dit land. 

Wat betekent het woord canon ook al weer 
precies? De canon is afgeleid van het Griekse 
woord kanoon voor maatstaf of richtsnoer. 
Ooit stond het letterlijk voor ‘onder Goddelijk 
gezag’ ten aanzien van de Bijbel. De beteke-
nis evolueerde tot referentiekader: dat wat 
iedereen zou moeten weten. Ook in vroegere 
tijden waren er natuurlijk canondiscussies. 
Rond 1800 was de canon van de Franse Aca-
demie, waarin de klassieken centraal stonden, 
nog steeds gemeengoed. Totdat het boek van 
de Fransman Antoine-Nicolas d’Argenville 
een nieuwe canonieke lijst introduceerde, 
die populair werd. Schilders die hij vergat op 
te nemen, zoals Jan Vermeer, bestonden een 
eeuw lang nauwelijks. En landschapschilder 
Joseph Turner (1775-1851) werd in de twin-
tigste eeuw in de canon opgenomen omdat 
hij vernieuwend was en beter bij de tijd paste 
dan de wat jongere Frederic Leighton, die in 
de negentiende eeuw zo gewaardeerd werd 
om zijn academische methoden en na de no-
dige discussie eruit verdween. 
De term canon stond tot enkele decennia 
geleden vooral voor literaire werken en beel-
dende kunst die elk welopgevoed jongmens 
diende te kennen. Die wat deftige canon 
heeft anno 2012 gezelschap gekregen van 
onder andere de canon van de popmuziek, 
van de Nederlandse film of - om een regionaal 
voorbeeld te noemen - van de Limburgse ge-
schiedenis. Er heerst blijkbaar een grote be-
hoefte aan standaardlijsten. We kunnen mee-
stemmen voor De Nederlander van de Eeuw 
of Het lelijkste gebouw van Nederland. Soms 
is er een goede aanleiding - zoals het einde 
van het kalenderjaar - als mooi moment om 

DE POPULARITEIT VAN CANONS

Johannes Theodorus 

(Jan) TOOROP

(Poerworedjo, Java 

1858-1928 The Hague)

Portret of Hein Boeken, 

1927

Zwart en rood krijt op 

papier

60 x 54 cm.

Gsigneerd en geda-

teerd rechts boven

‘JToorop 1927’

Hein Boeken (1861-

1933) was een 

Nederlands schrijver en 

dichter, verbonden aan 

de Tachtigers.
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Johannes Theodoor (Jan) TOOROP

(Poerworedjo 1858-1928 Den Haag)

Bergherder, 1920 

Krijt en pastel op board

74 x 100 cm.

Gesigneerd en gedateerd rechts onder 'JTh Toorop/1920' 

Provenance:  Siegfried Polak, Groningen, 1921.

Anonymous sale, Mak van Waay, Amsterdam, 1 May 1973, lot 714.

Literatuur: J. de Boer, Jan Toorop, 1911, no. 33;  J. Engelman, Jan Toorop, 1930, 

Tentoongesteld: Haarlem, Kunstzaal 'Het Masker', December 1920.

Den Haag, Kunstzaal Kleykamp, Jan Toorop, mei-juni 1921, no. 24.
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te evalueren, al buitelen de top-20 of top-50 
lijstjes tegenwoordig over elkaar heen. Maar 
lang niet elke hedendaagse canon lijkt een 
speciale reden nodig te hebben als bestaans-
recht. Het meest opvallende is nog wel dat 
de lijstjes - die eigenlijk al sinds jaar en dag 
met plezier opgesteld werden in de cultu-
rele sector - nu vaak zonder schroom ‘canon’ 
heten. Een canon ontstaat immers op basis 
van inhoudelijke criteria, terwijl een top-50 
om populariteit draait. Elke bloemlezing en 
elk overzicht wordt de laatste tijd tot canon 
verheven. Hoe is deze verschuiving van bete-
kenis, eigenlijk een woordinflatie, ontstaan?

Het begon allemaal met de commissie Van 
Oostrom die in 2006-2007 ‘De canon van Ne-
derland’ opstelde in opdracht van de over-
heid. De aanleiding hiervoor was de onvrede 
over de kennis van geschiedenis bij jonge 
Nederlanders. Frits van Oostrom en zijn com-
missie wilden zich verre houden van een ca-
non als vehikel voor nationale identiteit of 
voor politieke keuzes. Desondanks barstte na 
bekendmaking van de canon de discussie los 
in Nederland. Het begon met negatieve reac-
ties op de gekozen vensters, waarna er alter-
natieve canons ontstonden. Een voorbeeld is 

Jan ALTINK

(Groningen 1885-1971)

Zonnebloemen in een 

vaas

Wasverf op doek 

60 x 54 cm. 

Gesigneerd en ge-

dateerd links onder 

'J.Altink 27' 
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de bètacanon door bètawetenschappers die 
zich tekortgedaan voelden. Van populist tot 
cultuurpessimist; iedereen had opeens een 
mening over de Nederlandse geschiedenis. 
En daar lag de kracht van deze canon: het 
werd een startpunt tot discussie. Lange tijd 
vond men (en vinden sommigen nog) dat de 
canon een elitair verschijnsel is, bedacht en 
bedoeld voor goed opgeleide en rijke men-
sen die de tijd hadden om zich met de hoge-
re kunsten bezig te houden. Omdat de canon 
een dynamisch begrip is dat meebeweegt 
met de maatschappij veranderde de rol van 
de canon de laatste decennia snel. In de jaren 
tachtig vonden veel mensen een canon be-
perkend en saai. We maakten zelf wel uit welk 
schilderij we het mooiste vonden! Uit die pe-
riode stamt ook de kritiek van de bekende 
socioloog Pierre Bourdieu die betoogde dat 
de canon vooral een handig hulpmiddel voor 
de elite was om zich te onderscheiden. De af-
gelopen vijf jaar zijn we in Nederland hier ge-
leidelijk heel anders over gaan denken. Hans 
den Hartog Jager schreef in 2008 een boek 
waarin hij een canon van tachtig bekende 
Nederlandse schilderijen, waaronder zes 
Rembrandts, op een rijtje zette. De titel was 
Dit is Nederland, misschien inspelend op de 
identiteitscrisis waar we toen in leken te zit-
ten. ‘Nederland’ verwijst hier vooral naar het 
herkomstland, want Mondriaan en Van Gogh 
schilderden hun werken bijvoorbeeld in New 
York en Arles. Het toegankelijke boek met 
compacte verhaaltjes en prikkelende anek-
dotes werd een bestseller.

Uit dit voorbeeld blijkt één van de onder-
liggende oorzaken van de canonhype: het 
grote publiek heeft behoefte aan informa-
tie en duiding. Kunst wordt ontdekt door 
een steeds breder publiek en is geen ‘elitaire 
hobby’ meer. Een mooi voorbeeld betreft de 
kunstveilingen die steeds minder voorbe-
houden zijn aan een selecte groep en voor ie-
dereen op internet te bezoeken zijn. Maar er 
is meer aan de hand. Het criterium kwaliteit 
lijkt bij de huidige canonhype ingewisseld te 
worden voor het criterium populariteit. De 
klassieke canon bepaalt op basis van kwali-

teit of een werk tot de standaard gerekend 
kan worden. Deze beoordeling van kwaliteit 
is natuurlijk erg afhankelijk van de context, 
dat weet elke kunstliefhebber of -verzame-
laar. Rembrandts De Nachtwacht kreeg pas 
laat in de negentiende eeuw de verering die 
het werk de huidige prominente plek in de 
canon van de schilderkunst opleverde. Na de 
dood van Rembrandt daalde de populariteit 
van dit werk en in de achttiende eeuw sneed 
men er nog rustig een brede strook van af 
omdat het schilderij niet op een bepaalde 
muur paste. In het begin van de twintigste 
eeuw rees zijn ster weer snel, mede onder 
invloed van politici die De Nachtwacht een 
mooi symbool vonden voor de opkomende 
Nederlandse natie. Dit soort politieke invloe-
den zijn natuurlijk van alle tijden. Niet alleen 
kunsthistorici en kenners, maar ook de poli-
tiek en de burgers bepalen de kunstcanon. 
Niet alleen de beschouwers maar ook de 
consumenten, zou je kunnen zeggen. En de 
‘producenten’? De kunstenaars van de mo-
derne tijd zijn zich ervan bewust dat ze kunst-
geschiedenis kunnen maken. Vorig jaar ver-
scheen het boek Defining Contemporary Art 
waarin acht bekende internationale curato-
ren de beste kunstwerken van de afgelopen 
vijfentwintig jaar kozen. Inderdaad, zij kozen 
weer een canon: de internationale canon van 
de hedendaagse kunst. De grootste gemene 
deler in de acht lijstjes was het avant-gardis-
tische karakter. Welk werk de maatschappij 
het duidelijkst wist te confronteren kreeg de 
meeste waardering. Deze canon is daarmee 
vooral een statement van deze curatoren 
over de vernieuwende boodschap van de 
werken. Natuurlijk is de inhoud - naast de 
esthetische waarde en het technische vak-
manschap - ook een criterium voor kwaliteit. 
En juist bij dit criterium is de invloed van de 
samenleving groot. De canon is geen statisch 
begrip en vanzelfsprekend afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de maatschappij. Het kan 
goed zijn dat men De Nachtwacht over vijftig 
jaar een slecht schilderij vindt die niet in de 
canon thuishoort. Of dat de huidige interesse 
in schilders van rond 1920 leidt tot een voor-
aanstaande plek in de canon voor Kees van 
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Dongen. 
De huidige canondiscussie roept echter voor-
al vragen op over de verhouding tussen po-
pulariteit en kwaliteit. Het gaat meer om de 
smaak van het publiek dan om de kwaliteit 
die deskundigen herkennen. Waarom heeft 
het publiek zo’n grote vinger in de canonpap 
gekregen? We noemden al de lagere drem-
pel van kunst door de emancipatie die dank-
zij goed onderwijs en toegenomen welvaart 
mogelijk werd. Een weinig hiërarchische en 
welvarende maatschappij brengt ook meer 
diversiteit voort, mede dankzij immigran-
ten. Dit draagt ook bij aan een bredere con-
sumptie van kunst en cultuur. De drempel 
verdween ook door de komst van de nieuwe 
media. Elk bekend kunstwerk is nu te bekij-
ken op de computer, elke expositie te vinden 
in de digitale agenda. En dit houdt natuur-
lijk niet op bij de landsgrenzen. Samengevat 
bestaat het culturele publiek nu dus uit een 
steeds bredere volkslaag die steeds beter ge-
informeerd is. Maar deze toegang tot digitale 
informatie heeft ook een nadeel: het is een-
voudigweg te veel. Hoe moet de geïnteres-
seerde leek hieruit kiezen? Daarom heeft het 
publiek behoefte aan ankerpunten in deze 
zee van snelle informatie. Een kort overzicht 
van canonieke werken zoals het boek Dit is 
Nederland of een lijstje van de populairste 
kunstenaars is dan heel handig of verhelde-
rend. Of een weblog van een liefhebber, zoals 
Jeroen de Baaij met zijn Canon van de Mo-
derne Kunst in 50 werken (http://kunstblik.
wordpress.com). 
 

Een andere ontwikkeling is dat de Neder-
landse overheid steeds meer aandacht heeft 
voor educatie op het gebied van kunst en 
cultuur. Dit is natuurlijk toe te juichen, mis-
schien maken we nog mee dat jongeren voor 
hun plezier naar het Rijksmuseum gaan! Dit 
museum probeert hier in elk geval aan bij te 
dragen met het voornemen om de presen-
tatie (na de langverwachte heropening) op 
te stellen volgens de vensters van de Canon 
van Nederland, zodat een chronologische 
wandeling door het verleden op educatief 
verantwoorde wijze mogelijk is. De Boek-
manstichting, hét forum voor Nederlands 
kunstbeleid, riep al in 2006 ten behoeve van 
betere educatie de culturele instellingen op 
om aandacht te besteden aan canonvorming. 
Het resultaat was een lawine van regionale of 
lokale canons. Educatie is belangrijk en ver-
groot de betrokkenheid van het publiek bij 
kunst en cultuur. Een nadeel is wel dat het 
museum soms echt op de hurken gaat zitten 
om het eenvoudig uit te leggen. Dat is prima 
voor scholieren, maar alles beperken tot lijst-
jes van toppers betekent ook verarming. Zo 
dragen de verbreding van de doelgroep, de 
overvloed van (digitale) informatie en de ver-
eenvoudiging ten behoeve van educatie elk 
bij aan de behoefte aan culturele lijstjes en 
canons. Ook de commercie speelt natuurlijk 
in op de canonhype. Een magazine of een ex-
positie die een populariteitlijstje als uitgangs-
punt neemt trekt natuurlijk eerder kopers of 
bezoekers. Kunstkijkers heten tegenwoordig 
niet voor niets vaak kunstconsumenten. Dit 
alles speelt bovendien tegen een achter-
grond van fundamentele veranderingen bij 
de jongere generaties: de ‘ontlezing’ en het 
gebrek aan scholing in klassieke kennis. Het 
is niet voor niets dat de canondiscussie start-
te met een roep om een nationale geschie-
deniscanon. Het gebrek aan historisch besef 
in Nederland begon ons op te breken. Het 
museum dat dit goed moest maken, het Na-
tionaal Historisch Museum, is door oneindige 
discussies al gesloten voor het open ging. Ge-
lukkig is er de website www.entoen.nu  van 
de commissie Van Oostrom om dit gat op te 
vullen. 

Franciscus Arnoldus 

(Frans) LANGEVELD

(Amsterdam 1877-1939 

Laren, N-H)

Paard en wagen bij de 

Amsterdamse gracht, 

1934

Olieverf op paneel

23,5 x 40 cm.

Gesigneerd en geda-

teerd: rechts onder
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Duidelijk is wel dat het begrip canon is opge-
rekt tot de lijst van teksten, kunstwerken en 
gebeurtenissen die het referentiekader van 
een gedeelde cultuur vormt. Maar misschien 
moeten we niet somberen over de canondis-
cussie, want we praten in Nederland nu meer 
dan ooit over een gedeelde cultuur. En dat 
is winst, of er nu populariteit of kwaliteit als 
label aan hangt. Een canon is dan gewoon 
weer de contextgebonden uitkomst van het 
debat dat deskundigen en liefhebbers sa-
men hebben. Bovendien: ‘geliefd’ en ‘goed’ 
kunnen elkaar natuurlijk ook flink overlap-
pen. Een schilderij is nooit intrinsiek ‘mooi’, 
kwaliteit blijft relatief. Veel kunstliefhebbers 

zullen de Mona Lisa een voorbeeld noemen 
van tijdloze schoonheid. Toch kan dit oordeel 
in een andere tijd of op een andere plaats 
heel anders zijn. Voor kunststudenten is deze 
relativiteit van de canon een belangrijk vak. 
Conclusie: de nieuwe canons scheppen niet 
alleen verbondenheid maar ook orde. Het 
aanbod aan kunstwerken groeit zo hard dat 
ijkpunten erg nuttig zijn. Maar laten we dan 
in het vervolg afspreken dat een lijst op basis 
van gemeenschappelijke inhoudelijke crite-
ria een canon heet en een lijst op basis van 
populariteit of verkoopcijfers een top zoveel! 

Isaac Lazarus ISRAELS

(Amsterdam 1865-1934 

Den Haag)

Ezeltje rijden langs het 

strand

Olieverf op doek

45 x 60 cm.

Gesigneerd rechts 

onder ‘Isaac Israels’
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Georges MORREN (Brussel 1868-1941 Antwerpen) 

Jeune fille à sa toillette, 1904

Olieverf op doek, 67 x 54 cm.

Gesigneerd en gedateerd: rechts boven

Tentoongesteld: 1905, Brussel, Musée Royal de Peintures, La libre Esthétique, XIIeme Exposition Section  Belge, Cercle Vie et 

Lumière, cat 212; 1905, Antwerpen, L’Art Contempporain/ Kunst van het Heden, cat. 388; 1905, Paris, Grand Palais des Chapms 

Elysées, Salon d’Automne, IIème Exposition, cat 1133; Ea. 2000, Namur-Oostende, Retrospectieve Georges Morren, cat 35
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Een nieuw werk verrijkt de collectie van Studio 
2000: een jonge vrouw aan haar toilet, geschil-
derd door George Morren in 1904. Het schilderij 
behoort tot de meest representatieve van zijn 
luministische periode.

De tentoonstellingen van de Belgische kunste-
naarsgroep ‘Les Vingt’ (Les XX) speelden een 
grote rol in de start van Morrens carrière. In 1890 
bezocht de kunstenaar met zijn bevriende col-
lega Henry van de Velde, die hij een jaar eerder 
had ontmoet, de tentoonstelling van Les XX. 
Hier zag hij het werk van Signac, Lautrec en Van 
Gogh en de neo-impressionistische schilderijen 
van Van Rysselberghe. Vlak daarna maakte Mor-
ren voor het eerst zelf neo-impressionistisch 
werk waarin hij toetsen verf naast elkaar op 
het doek plaatste. Een jaar later kwam er een 
nieuwe impuls. Morren maakte op de Salon des 
XX kennis met de Engelse Arts and Crafts bewe-
ging, waarin de toegankelijkheid van kunst voor 
iedereen centraal stond. De schilder was onder 
de indruk van de ideeën van Arts and Crafts, en 
zou zich tot het einde van de eeuw veel bezig-
houden met toegepaste kunst. Zijn gebruiks-
voorwerpen, sieraden en beeldhouwwerken 
exposeerde hij vanaf 1894 op diverse Franse en 
Belgische Salons. Hij wijdde zich enkele jaren vol 
overgave aan deze kunstvorm en kwam daar-
door nog weinig aan schilderen toe, maar toen 
hij aan het einde van 1899 resoluut met beeld-
houwen en toegepaste kunst stopte, richtte hij 
zich weer uitsluitend op zijn schilderkunst. 
In de jaren negentig was Morren regelmatig voor 
korte of langere tijd naar Parijs afgereisd. Daar 
was hij te vinden in het atelier van Alfred Roll 
en wendde hij zich tot kunstenaars als Eugène 
Carrière en Pierre Puvis de Chavannes. Intussen 
exposeerde hij pointillistische schilderijen bij de 
Antwerpse vereniging ‘Als ik kan’ en richtte hij 
samen met Max Elskamp en Henry Van de Velde 
de ‘Association pour l’Art Indépendant’ op. Met 
de vereniging wilden ze een nieuw soort kunst 
introduceren in een streek, die volgens hen tot 

een ‘artistieke woestijn’ was verworden. Vlak 
na de eerste expositie stopte Morren met het 
maken van neo-impressionistisch werk. Hij was 
de traagheid van het werken in deze techniek 
zat, en ging steeds meer spontaan-geschilderd 
werk maken. Zijn toets werd losser en de kleur 
vrijer, hij zocht zijn inspiratie bij de Franse im-
pressionisten en gaf steeds meer de optische 
effecten van het licht weer. De richting die Mor-
ren hiermee insloeg, nu bestempeld als het lu-
minisme, zou in de jaren tussen 1904 en 1907 
tot een hoogtepunt komen. 

Morren had talent als organisator. Hij was een 
van de stichters van de kunstenaarsvereniging 
‘Vie et Lumière’. Met zijn medeoprichters James 
Ensor en Georges Lemmen nodigde hij een der-
tiental kunstenaars uit om deel te nemen aan 
de eerste expositie. Morren omschreef het als 
een ‘groupe uniquement pour pouvoir montrer 
notre récolte d’air et de lumière et aussi… en 
opposition aux cercles d’art existants où la sau-
ce et le bitume et le vernis poisseux surnage…’. 
In een latere catalogus van de vereniging werd 
verklaard dat de aanhangers van de beweging 
een sterke drang voelden om alle aspecten van 
het moderne leven, de pracht van de velden 
en steden en de huiselijke intimiteit weer te 
geven, en om hun kunstideaal te verdedigen: 
het luminisme. Overigens was dit niet het enige 
ideaal van de vereniging: Ensor, Degouve de 
Nuncques en Lemmen zouden zich nooit tot 
het luminisme bekeren.
Morren had met zijn luministische werk groot 
succes. Naar aanleiding van de Salon d’Automne 
in Parijs van 1905 werd geschreven: ‘Un autre 
artiste des plus intéressants du jeune cercle est 
Monsieur Morren. Cet épicuriste aimable est le 
poète de la pleine lumière, de la jeunesse. C’est 
un coloriste prestigieux que modèle avec une 
grâce attendrie et un charme infini, la sveltesse 
delicate du corps feminin. (…)’
Citaten ontleend aan T. Calabrese, George Mor-
ren 1868-1941, Antwerpen 2000

HET LUMINISME VAN GEORGE MORREN
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Jan Sluijters is de laatste tijd volop in het 
nieuws. De zeer recente tentoonstelling in 
het Singer Museum te Laren gaf, met de bij-
behorende publicatie (Jacqueline de Raad 
e.a.), een overzicht van het overweldigende 
oeuvre van een van Nederlands’ bekendste 
schilders. Sluijters staat vooral bekend om 
zijn moderne schilderijen die hij vanaf de ja-
ren 1910 maakte, maar vanzelfsprekend ging 
hier een behoorlijke ontwikkeling aan vooraf. 
In de collectie van Studio 2000 bevinden zich 
twee vroege schilderijen die een klein deel 
van die ontwikkeling laten zien. Daarnaast is 
er een boslandschap dat Sluijters drie decen-
nia later maakte. 

Het landschap uit 1905 is waarschijnlijk ver-
vaardigd in de omgeving van Amsterdam, 
waar Sluijters op dat moment verbleef. In 
januari van dat jaar was hij met zijn vrouw 
op de Prix de Rome-reis naar het zuiden ge-
trokken. Hij bezocht Italiaanse steden als 

Rome, Napels, Florence en Venetië waar hij 
in musea kopieën naar Italiaanse meesters 
maakte en reisimpressies tekende. In sep-
tember keerde hij terug naar Amsterdam, 
en in de laatste maanden van dat jaar moet 
hij het landschap geschilderd hebben. De 
lichte, bewolkte lucht doet zeer Hollands aan, 
de wieken van een molen zijn te zien op de 
achtergrond en de lage horizon brengt de 
werken van de Haagse School in herinnering. 
De kleine figuur met een boot zou wel eens 
een rietsnijder kunnen zijn: wellicht is het 
schilderij bij het Naardermeer, waar al ruim 
een eeuw riet gesneden wordt, gemaakt. Het 
kleine doek doet niet zeer modern, maar ook 
zeker niet traditioneel aan. In de dik opge-
brachte wolken heeft Sluijters de verf op een 
vrije manier behandeld: het materiaal mag 
gezien worden. Het is daarin heel anders dan 
de schilderijen die Sluijters in Italië maakte en 
opstuurde naar de jury van de Prix de Rome. 
Dat was geen toeval, want de jonge kunste-
naar maakte in deze jaren zeer uiteenlopend 
werk. Enerzijds de schilderijen die hij toonde 
aan de conservatieve jury, die hem zijn reis-
beurs van 1200 gulden per jaar verstrekte, 
anderzijds het werk dat hij zelf wilde maken 
in zijn zoektocht naar een eigen stijl: modern 
werk dat aansloot bij de vooruitstrevende ex-
perimenten van zijn tijd. Hoewel de jury niet 
geheel positief was over het werk dat Sluijters 
in 1905 maakte, werd hem het jaargeld toch 
opnieuw toegekend en begin 1906 vertrok 
hij op een nieuwe reis, ditmaal naar Parijs. 
Deze reis zou wel zijn laatste gesubsidieerde 
zijn: de moderne werken die hij maakte in de 
Franse hoofdstad werden niet gewaardeerd 

Jan Sluijters bij Studio 2000

Johannes C.B. (Jan) 

SLUIJTERS 

(’s Hertogenbosch 

1881-1957 Amsterdam)

'Landschap', 1905

Olieverf op doek

29,5 x 29 cm.

Gesigneerd: links onder 

met 

monogram ‘JS’, geda-

teerd verso ‘1905’

Dit schilderij zal 

worden opgenomen 

in de oeuvrecatalogus, 

momenteel in voor-

bereiding door Drs. 

Jacqueline de Raad
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Johannes C.B. (Jan) SLUIJTERS

(’s Hertogenbosch 1881-1957 Amsterdam)

'Plein in Amsterdam Oud-West', ca. 1907-1908

Olieverf op board

30,5 x 37,5 cm.

Gesigneerd: rechts onder met monogram ‘JS’

Herkomst: Privécollectie Johannes Fredericus Samuel Esser, Amsterdam; particuliere collectie

Dit schilderij zal worden opgenomen in de oeuvrecatalogus, momenteel in voorbereiding door Drs. Jacqueline de 

Raad
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Johannes Carolus Bernardus (Jan) SLUIJTERS 

(’s Hertogenbosch 1881-1957 Amsterdam)

Duinlandschap met moeder en kind, ca. 1928

Olieverf op doek

50,5 x 65 cm.

Gesigneerd links boven ‘Jan Sluijters’

Tentoonsgesteld: Jan Sluijters, Kunstcentrum Prinsenhof, Groningen, 1947-11-02 – 1947-11-24, cat.nr.45

Herkomst: Familie van de kunstenaar, Amsterdam

Dit schilderij zal worden opgenomen in de oeuvrecatalogus, momenteel in voorbereiding door Drs. Jacqueline de Raad
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en zijn jaargeld werd beëindigd. 

Toen Sluijters eind 1906 terugkwam in Neder-
land was, mede door het intrekken van zijn 
subsidie, zijn bekendheid gegroeid en werd 
hij gezien als een pionier van het Nederlandse 
modernisme. Hij vestigde zich tijdelijk op de 
2e Jan Steenstraat 80, waar het atelier van Leo 
Gestel was, en in verhuisde in maart naar de 
Kostverlorenkade waar ruim een jaar later zijn 
dochter geboren zou worden. In deze Am-
sterdamse periode maakte Sluijters het ‘Plein 
in Amsterdam Oud-West’, dat net als het land-
schap bescheiden van formaat is. Het is een in 
olieverf op board geschilderde impressie van 
een stadsdeel, voornamelijk in paarsblauwe 
tonen. Wat een verschil tussen het landschap 
en dit plein! Het landschap uit 1905 toonde al 
wat schetsmatige toetsen, maar op het plein 
is nog maar weinig te herkennen. Het lichtge-
kleurde deel zou bestrating kunnen zijn, het 
groen linksvoor een gazon met wat struiken 
en wellicht twee lantaarnpalen? Achterin de 
huizen en meer groen, en rechts voorin wel-
licht de suggestie van voetgangers. Duidelijk 
geïnspireerd door de Franse modernisten 
ging Sluijters losser om met de weergave van 
de zichtbare werkelijkheid, hoewel hij deze 
nooit veel meer zou loslaten dan in dit werk. 

De kleuren die hij in dit schilderij gebruikte 
zijn opvallend. In de publicatie Jan Sluijters 
1881-1957 (Laren 2011) is te lezen dat Sluij-
ters dit palet vaker gebruikte in deze jaren. 
Eind 1907 logeerde hij een paar weken bij 
een studiegenoot van de Rijksakademie in 
Renkum, waar hij voor het eerst een lan-
gere periode buiten tekende en schilderde. 
Hij schreef aan een vriend dat de Renkumse 
schilders bitter weinig hadden begrepen van 
het Gelderse landschap. Zelf maakte hij en-
kele bosgezichten op een kleiner formaat in 
een luministische stijl. Een daarvan werd door 
Conrad Kickert in De Telegraaf omschreven 
als een ‘zachtblauw-paarskleurig atmosfeer-
rijk’ landschap. Jacqueline de Raad schrijft dat 
deze bosgezichten in stijl en formaat aanslui-
ten bij een serie gezichten van Amsterdam en 

omgeving die Sluijters na zijn terugkeer uit 
Parijs was gaan maken. Het hierbij afgebeelde 
stadsgezicht valt binnen deze serie, waarvan 
het merendeel op een vrij klein formaat is uit-
gevoerd. 

Na deze periode nam de carrière van Sluijters 
een grote vlucht. Hij experimenteerde steeds 
meer met kleur, vorm en licht en legde in por-
tretten en figuurstudies steeds meer expres-
siviteit. Met schilders als Piet Mondriaan en 
Leo Gestel werd hij beschouwd als één van 
de meest vooruitstrevende kunstenaars in 
Nederland. Zijn bosgezichten van rond 1910 
tonen veel verwantschap met de bosgezich-
ten bij Oele van Mondriaan en er wordt wel 
gesuggereerd dat Sluijters Mondriaan be-
invloedde in zijn kleurgebruik. Al snel zou-
den beide kunstenaars een andere richting 
inslaan. Terwijl Mondriaan steeds abstracter 
ging werken, keerde Sluijters halverwege de 
jaren twintig langzaam maar zeker terug naar 
een meer klassieke vorm. Dat betekende ove-
rigens niet dat hij zich beperkte tot zeer rea-
listisch werk. De bosweg, geschilderd rond 
1935, toont dat Sluijters nog steeds overweg 
kon met losse toetsen dik opgebrachte verf.

Zie Jacqueline de Raad (e.a.), Jan Sluijters 
1881-1957, Laren 2011

Johannes C.B. (Jan) 

SLUIJTERS

(’s Hertogenbosch 

1881-1957 Amsterdam)

Bosweg (ca. 1935)

Olieverf op doek

50,5 x 65 cm.

Gesigneerd:links onder

Dit schilderij zal worden 

opgenomen in de oeu-

vrecatalogus, momen-

teel in voorbereiding 
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IS ER EEN PRIMAAT VAN WERK OP DOEK BOVEN WERK OP PAPIER?

Lang ben ook ik er van uit gegaan dat het 
gebruik van (olie)verf en linnen een laat-
ste fase is in een creatief proces. Het komt 
vaak over alsof alles ‘op papier’ als voorwerk 
fungeert voor ‘het echte werk’ op linnen en 
in kleur. Voor veel kunstliefhebbers wordt 
werk op papier vaak gezien als voorstudie 
of van ondergeschikte belangrijkheid, als 
‘onaf’. Niet omdat er minder aan ‘doorge-
werkt’ wordt, waardoor het een veel spon-
tanere indruk maakt, maar met name om-
dat er een veel kwetsbaarder materiaal, 
namelijk papier en potlood of waterverf 
wordt gebruikt.

Bij de schilder Herbert Fiedler is de keuze 
van materiaal eerder ingegeven door het 

onderwerp dan doordat er een soort hier-
archie in zijn thematiek zou bestaan die de 
keuze van het medium bepaalt. En/of welk 
materiaal er voorhanden was. Met maar een 
conclusie: wat hij afbeeldt en op welke wij-
ze hij dat doet wordt vooral gestuurd door 
zijn gekozen thema. 

Ook bij hem lijkt de ogenschijnlijke nadruk 
op zijn geschilderd oeuvre eerder inge-
geven door wat de markt prefereert en de 
kwetsbaarheid van het gekozen materiaal 
dan dat het om een eindproduct zou gaan 
van een ontwikkeling waar werk op papier 
een voorfase van is. Zowel op papier als op 
linnen is er werk dat daarvoor bedoeld is én 
werk dat duidelijk de definitieve fase niet 

Herbert FIEDLER

(Leipzig 1891-1962 

Amsterdam)

Gezin in huiskamer, 

1917

Gemengde techniek op 

papier

33,5 x 26 cm.

Gesigneerd met atelier 

stempel

Herbert FIEDLER

(Leipzig 1891-1962 

Amsterdam)

Muzikanten musice-

rend in een café, 1913

pen en penseel in 

zwart en grijs op papier

30 x 20 cm.

Gesigneerd links onder 

‘Fiedler’
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heeft bereikt. De keuze van zijn medium 
is in de meeste gevallen eerder ingegeven 
door de aard en het gevoelsmatige belang 
van het onderwerp dan dat het een ontwik-
kelingsfase in de totstandkoming van een 
werk betreft.

Inmiddels heeft Studio 2000 een begin ge-
maakt met het ontsluiten van ook dít as-
pect van Fiedlers werkwijze: werk op papier 
in potlood, inkt en aquarel. Het toont het 
totale en vanzelfsprekende van zijn per-
soonlijke en door zijn beroep bepaalde kijk 
op de buitenwereld. En een onlosmakelijke 
wisselwerking tussen wat Fiedler ziet en 
wat hem daarvoor het meest geëigende 
medium en materiaal lijkt om dat vast te 
leggen. Als hij een onderwerp zowel op 

papier als op doek benadert dient dat om 
uit te vinden hoe het gekozen onderwerp 
– steeds vanuit zijn eigen beperkingen en 
mogelijkheden – de beste symbiose met 
medium en materiaal kan aangaan.

Het voegt een dimensie toe aan het oeuvre 
van Fiedler en in de keuze van zijn onder-
werpen, met een nog indringender en com-
pleter inzicht in de achtergrond en het rijke 
en gelagerde universum van deze fascine-
rende mens en kunstenaar.

Jaap Frank

Herbert FIEDLER

(Leipzig 1891-1962 

Amsterdam)

Vrouw op Balkon, 

Berlijn 1917

Gemengde techniek op 

papier

31 x 24 cm.

Gesigneerd met atelier 

stempel

Herbert FIEDLER

(Leipzig 1891-1962 

Amsterdam)

Stadsschouwburg, 

Amsterdam 1955

Penseel in zwart op 

papier

28 x 21 cm.

Gesigneerd midden 

onder ‘Fiedler’
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Piet VAN DER HEM

(Wirdum, Leeuwarden 1885-1961 Den Haag)

Madrid, 1914

Aquarel op papier

49 x 57 cm.

Gesigneerd en gedateerd rechts onder

‘P van der Hem Madrid ‘14’
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In februari 1914 trok kunstenaar Piet van der 
Hem met een reis- en kredietbrief naar Ma-
drid. Zijn reis werd financieel ondersteund 
door kunsthandel Boussod, Valadon & Cie., 
waar Van der Hem twee succesvolle ten-
toonstellingen had gehad. Hij werd in deze 
tijd tot de belangrijkste Nederlandse lumi-
nisten gerekend, samen met kunstenaars 
als Jan Sluijters en Leo Gestel. Van der Hem 
begaf zich al sinds 1909 in Amsterdamse 
luministenkring, maar ging door het werk 
dat hij in 1911-1912 exposeerde, net terug 
van een tweede verblijf in Parijs, tot de kern 
van deze beweging horen. Zijn voorstel-
lingen uit de mondaine en zogenoemde 
‘demi-mondaine’ wereld waren zeer geliefd 
bij een breed publiek en werden gezien als 
uiterst modern. Dit moderne stempel werd 
vooral door de onderwerpkeuze op zijn 
werk gedrukt, want zijn manier van schilde-
ren was niet echt modern te noemen. Ook 
een eeuw geleden zag men dit zo: criticus 
Albert Plasschaert oordeelde in 1913 dat 
Van der Hem voorstellingen van de ‘scherp-
ste moderniteit’ maakte, uitgevoerd in een 
traditionele schilderwijze. Van der Hem 
was dan wel behoorlijk bij de tijd doordat 
hij grote figuren op de voorgrond van zijn 
werk plaatste, maar zijn vormen en kleuren 
bleven voor een ‘echte’ moderne schilder te 
realistisch. Andere luministen werkten in 
deze jaren al in een nieuwe stijl. Sluijters en 
Gestel bijvoorbeeld ondergingen invloe-
den van het kubisme, futurisme, fauvisme 
en de Duitse moderne kunst, waardoor ze 
steeds expressiever gingen werken.
  
In Madrid verbleef Van der Hem in een 

groot atelier dat hij deelde met J.A. Pollo-
nes en waar hij na enkele maanden bezoek 
kreeg van zijn vriend Leo Gestel. Gestel en 
Van der Hem hadden enkele jaren daar-
voor in elkaar een geestverwant gevonden, 
maar nu waren de kunstenaars een andere 
weg ingeslagen. Gestel concentreerde zich 
steeds meer op vorm en kleur en het anek-
dotische en typerende verdween geleide-
lijk aan in zijn werk, terwijl Van der Hem 
juist naar wegen zocht om de inhoud nog 
sterker en overtuigender naar voren te la-
ten komen. Ondanks hun verschillende 
opvattingen bleef Gestel enige tijd op het 
atelier van Van der Hem werken, en samen 
bezochten ze de stierengevechten in de 
arena. Voor Van der Hem was het gevecht 
zelf geen prettig vermaak, maar het pu-
bliek was dat des te meer: in een brief aan 
Goupil (NRC, juni 1914) schreef hij ‘(…) stel 
je die grote arena voor: half zon, half scha-
duw, bont van vrouwen met mantilla’s en 
waaiertjes – je zou ’t op ’n rond doek willen 
schilderen.’ Diezelfde maand keerde Van 
der Hem terug naar Nederland, waar hij bij 
Goupil zijn Spaanse werk zou tentoonstel-
len. De plannen vonden echter geen door-
gang, omdat de kunsthandel tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werd opgeheven.

Het werk dat Van der Hem in het buitenland 
maakte, was veelal kleurrijk en bijna zonder 
uitzondering kenmerkend en anekdotisch. 
Zijn kleurgebruik was afhankelijk van het 
onderwerp: in caféscènes kon het helder 
zijn, terwijl hij het volksleven in Rusland in 
een donker palet verbeeldde. Tijdens zijn 
eerste verblijf in Parijs in 1907-1908 maakte 

VERTELLEND MODERNIST PIET VAN DER HEM
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Van der Hem een groot aantal losse teke-
ningen van het straat- en uitgaansleven, 
waarin hij beïnvloed werd door Henri de 
Toulouse-Lautrec en Théophile-Alexandre 
Steinlen. Van der Hem was, zoals veel kun-
stenaars die op dat moment in de culturele 
hoofdstad werkten, gefascineerd door de 
glamour van het Parijse nachtleven. In zijn 
tekeningen was hij echter veel minder in-
dringend en kritisch dan Toulouse-Lautrec 
en Steinlen waren: Van der Hem wilde de 
sfeer van het moment karakteriseren, op 
een vertellende manier en zonder een oor-
deel te vellen, waardoor hij meer aan de 
oppervlakte bleef dan zijn Franse voorbeel-
den. 

Voor zijn anekdotische werk koos Van der 
Hem onderwerpen die karakteristiek waren 
voor een stad of land, waardoor vaak direct 
te zien is waar een werk gemaakt is. Van der 
Hem had daarin de houding van een toe-
schouwer; hij nam de dingen nauwgezet in 
zich op en gaf er een rake typering van. Hij 
benaderde zijn onderwerpen op een mild 
beschouwende manier, veelal vanuit een 
positieve verwondering. Waar andere kun-
stenaars hun onderwerp op een heftige, 
intense manier konden weergeven, was dit 
voor Van der Hem door zijn open manier 
van bestuderen, geen optie.

Het werk dat Van der Hem tijdens zijn eer-
ste verblijf in Parijs had gemaakt, mocht 
hij in het voorjaar van 1909 voor het eerst 
exposeren op de negentiende tentoonstel-
ling van Sint Lucas. Voor de jonge kunste-
naar was het zeer gunstig dat hij hier kon 
debuteren: de tentoonstelling werd door 
een groot publiek als een graadmeter voor 
de ontwikkeling van de Nederlandse mo-
derne kunst werd gezien en was een must 
voor iedere kunstliefhebber die op de 
hoogte wilde zijn van de nieuwste kunst-
ontwikkelingen.
Op tentoonstellingen zond Van der Hem 
ongeveer evenveel tekeningen in als schil-
derijen, en het bleef niet onopgemerkt dat 
hij zich op papier misschien nog wel mak-
kelijker en treffender kon uitdrukken dan 
op het doek. Hij tekende snel en was tech-
nisch bekwaam, waardoor zijn typeringen 
zeer raak en overtuigend waren. Van der 
Hem werd dan ook op jonge leeftijd ge-
vraagd als illustrator. Aanvankelijk werkte 
hij voor Friese publicaties, maar na de ten-
toonstelling van Sint Lucas werd hij ook 
gevraagd door kranten en tijdschriften in 
het westen van het land. In de Haagsche 
Courant en de Haagse Post verschenen re-
gelmatig politieke prenten en tekeningen 
bij teksten of gedichten, evenals in de tijd-
schriften De Kunst, De Vrijheid en De Kro-
niek. De tekeningen hadden meestal het 
karakter van een karikatuur: Van der Hem 
wist in grote lijnen de essentie van een 
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verhaal of de meest opvallende kenmerken 
van een persoon neer te zetten. Vanaf 1915 
maakte Van der Hem voor de Nieuwe Am-
sterdammer wekelijks een politieke plaat. 
Die vastigheid kwam hem goed uit, want 
Van der Hem had door het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog en de verbreking 
van zijn contract met Goupil na zijn terug-
keer uit Spanje zijn draai nog niet kunnen 
vinden. In september moet hij echter bij 
hoofdredacteur H.P.L. Wiessing aangeven 
dat de druk van een wekelijkse plaat te 
groot werd, en hij stelde dan ook voor dat 
Wiessing een groepje tekenaars aanstelde 
voor een afwisselende serie politieke pren-
ten. Kort daarop verschenen regelmatig 
ook tekeningen van Jan Sluijters en Willy 
Sluiter in ‘de Nieuwe’. Van der Hem bleef 
lange tijd verbonden aan de krant. De spot-
prenten die hij de jaren dertig maakte en de 
oorlog en de opkomst van het Nationaalso-
cialisme en Fascisme als onderwerp hadden 
behoren tot zijn meest felle en gedurfde 
prenten. Toen de Duitse censuur de Ne-

derlandse pers in 1941 volledig beheerste 
stopte van der Hem zijn activiteiten, en na 
de oorlog zou hij deze niet meer hervatten.

Gedurende zijn loopbaan als politiek teke-
naar bleef Van der Hem altijd tekenen en 
schilderen, en ook na zijn onderduikperi-
ode in Leeuwarden tijdens de Tweede We-
reldoorlog bleef hij als kunstenaar actief. 
Al na de Eerste Wereldoorlog, toen Van der 
Hem zich in Den Haag vestigde, was hij zich 
steeds meer op portretten gaan concen-
treren waar hij groot succes mee oogstte: 
zijn vakbekwaamheid en treffende manier 
van weergeven maakten hem een succes-
vol portrettist van de beau monde. Het be-
tekende echter dat hij nauwelijks nog vrij 
werk maakte.

Johan Jacob (Jo) 
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De Nederlandse kritiek benadrukte keer op keer 
dat Willem Paerels, als geboren Delftenaar wel-
iswaar Hollander was, maar in de geest en in 
de kunst toch vooral Belg. Logisch: op zijn zes-
tiende verkaste de kunstenaar in wording, die 
van huis uit niet in zijn artistieke ambities werd 
gestimuleerd, naar Antwerpen om daar naar de 
academie te gaan. Hij bleef bijna zijn leven lang 
in België, al zwierf hij over de wereld, en hield 
hij zich tijdens de Eerste Wereldoorlog schuil in 
Scheveningen. 

Dat de critici hem tot de Vlaamse kunst reken-
den is logisch. Zijn werk sluit helemaal aan bij de 
luministische en neo-impressionistische opvat-
tingen van de schilders van de Lathemse school. 
Al heel vroeg werd zijn enorme virtuositeit met 
kleur geroemd. Al had hij er sommige trekken 
van, een expressionist à la Permeke werd hij 
nooit, daarvoor was het helder licht hem te lief.

Jos W. de Gruyter schreef bij een overzichtsten-
toonstelling ter ere van de zestigste verjaardag 
van de kunstenaar iets dat ook zeer goed op-
gaat voor het hier afgebeelde havengezicht van 
Rotterdam. ‘De grondtoon van het werk blijft 
een mild zich bezinnen op de schoonheid van 
het aanschouwelijke, althans in die schilderijen 
die ik zonder terughouding kan waarderen of 
bewonderen. De bedoelde groep van werken 
tonen een domineeren van kleur boven den 
vorm of de compositie (...) en deze kleur is dan 
eer gedempt dan gloedrijk, en eer voorzichtig 
monochroom, dan luid contrasterend, meestal 
van een zwijgzame subtiliteit, die niet zonder 
voornaamheid is.’
De coloristische virtuositeit loopt als een rode 

draad door de receptiegeschiedenis.
In 1914 exposeerde Parels in Brussel het werk 
van de laatste drie jaar, waaronder zo goed als 
zeker het hier afgebeelde havengezicht uit 1912. 
Het Algemeen Handelsblad: ‘Even mooi zijn de 
meeste marines en havengezichten die Pae-
rels hier uit zijn werk dezer drie laatste jaren ten 
toonstelt: de Scheveningsche haven onder de 
sneeuw verdoken, de Rotterdamsche haven (nr. 
21) (...) getuigen van de jonge maitrise van Pae-
rels als zee- en havenschilder.’
De recensent roemt ‘de prachtig weergegeven 
kleurenschakering van het water, van de ver-
schillende tinten, waardoor geleidelijk, door 
den opwekkenden invloed van met sensueele 
innigheid aangebrachte halen en streken, de 
emotie stijgt en zich breeder ontplooit en wij 
dan genieten kunnen, benevens dat heerlijke 
watergezicht en zonnig waterleven (...). Dat is 
inderdaad het mooie en hooge bij Paerels: zijn 
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volle overgave aan de sensualiteit der kleuren. 
Hij kan ze zoo scherp ontleden als weinigen het 
thans vermogen en ze bovendien ontbinden tot 
onderdelen die nooit het koude en kille vertoo-
nen eigen aan elk stuk van een verdeeld geheel, 
maar die steeds de volheid van toon en diepte 
bezitten der ontbonden stof. Zoo zijn de mari-
nes van Paerels voortreffelijk werk; want in het 
weergeven van de diepe tinten van de bewogen 
of stillen watervloed munt deze schilder gansch 
in het bijzonder uit.’

Willem Paerels was een wat ontoegankelijk mens, 
zelfs voor vrienden. In februari 1933 bezocht een 
journalist van Het Vaderland hem in Brussel. Hij 
trof de schilder daar aan: gehuld in dikke kle-
ren bij het vuur. ‘Van een interview komt niets, 
omdat Paerels een ondankbaar object voor den 
interviewer is. Hij verstrekt mij eenige zakelijke 
gegevens. Zijn geboortedatum, zijn opleiding. 
Verder deelt hij mij, op mijn verzoek, mede dat 
er schilderijen van zijn hand aanwezig zijn in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam (drie), verder in 
de musea van Keulen, Kopenhagen, Grenoble, 
Brussel, Antwerpen, Elsene en Luik. (...). Voor het 
overige heeft Paerels niets te vertellen! Of liever, 

verder wil hij niets zeggen. Hij wil dat het werk 
voor hem spreekt en hij is er van overtuigd, dat 
dit werk zoo eenvoudig, zuiver en waarachtig is, 
dat alle mondelinge en schriftelijke commenta-
ren overbodig zijn.’

Van een interview komt dus niets, maar toch 
wil de interviewer de schilder graag inlijven bij 
de Nederlandse kunstgeschiedenis. In de derti-
ger jaren was Parels in België veel bekender dan 
bij ons, schrijft hij. ‘Dat is jammer, want Paerels 
toont ons in zijn werk en in zijn leven het type 
van den Hollander op zijn best. Hij heeft met 
volle teugen genoten van het cosmopolitisch 
bestaan, hij heeft vreemde culturen vrijelijk op 
zich in laten werken; maar hij is au fond zichzelf 
gebleven. Zijn oorspronkelijk wezen werd er 
door verrijkt, verfijnd, naar nooit veranderd. Men 
heeft zich er dikwijls over verbaasd dat een man 
zo veelzijdig begaafd als Paerels, niet naar Parijs 
is vertrokken, waar hij zeker evenveel kans op 
een wereldreputatie zou hebben gevonden als 
zijn vriend Kees van Dongen. Maar het is Paerels 
nooit om een reputatie van doen geweest.’

Die reputatie is inmiddels wel degelijk gekomen.
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Lange tijd is Lizzy Ansingh, en dat geldt ei-
genlijk ook voor haar mede-Amsterdamse 
Joffers, weggezet als een wat kinderach-
tige schilderes. Dat poppenspel steeds, die 
verkleedpartijtjes, dat was allemaal wel 
leuk en aardig, maar toch niet helemaal se-
rieus te nemen.

Voor zover Lizzy Ansingh dan nog iéts kon, 
had ze dat van haar beroemde tante Thé-
rèse Schwartze geleerd. En urgentie was al 
helemaal niet met haar kunst verbonden, 
want voor het geld hoefde ze niet te schil-
deren: ze kwam immers uit een redelijk 
vermogende apothekersfamilie?

Deze negatieve oordelen kwamen vooral 
van de liefhebbers van het modernisme. 
Ze herinnerden zich misschien het gebrek 
aan begrip dat Ansingh had voor haar 
vriend Piet Mondriaan. Met Piet kon ze 
wel heerlijk walsen en flirten in hun beider 
jonge jaren, en ze ging ook wel bij hem op 
bezoek in Parijs, ze schreef hem zelfs op 
hartelijke en intieme wijze, maar wat hij 
schilderkunstig nu aan het uitvogelen was, 
daarvan begreep Lizzy Ansingh niets.

Diskwalificeert dat haar als kunstenaar? 
Welnee, er zijn grote geesten geweest die 
Vincents genie niet hebben herkend. Het 
kan Lizzy Ansingh niet kwalijk genomen 
worden dat ze koos voor een ambachte-
lijk academische benadering, zoals ze die 
inderdaad van de door haar bewonderde 
tante Trees had geleerd. Maar mag Lizzy 

Ansingh dan niet op haar eigen terrein op 
haar eigen merites beoordeeld worden?

Op eigen terrein was zij een uniek kun-
stenares, en al die hier opgesomde voor-
oordelen, die kloppen eigenlijk helemaal 
niet. Dat is voor het eerst goed duidelijk 
gemaakt door Saskia de Bodt, Esther Diel-
tjes en Kristin Duysters in hun boek Lizzy 
Ansingh; de poppenschilderijen van een 
Amsterdamse Joffer, dat verscheen in 2005 
naar aanleiding van de tentoonstelling Ju-
weeltjes van een Joffer in het Historisch 
Museum Arnhem. Deze publicatie bete-
kende een keerpunt in de appreciatie van 
de bekende schilderes, aangezien de au-
teurs een heel nieuw gezichtsveld boden 
op haar leven en werk.
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Want was Lizzy Ansingh nu zo tuttig? Niet 
in het minst. Ze was eerder een nogal fel, 
brutaal type, die ook soms pijnlijk de vin-
ger kon leggen op de minder flatteuze 
kanten van haar vrienden en kennissen. 
En als we goed naar haar poppenmaske-
rades kijken zien we dat duistere ook. De 
poppen zijn door haar opgesteld in soort 
tableaux vivants met een altijd wat on-
heilspellende strekking. Tijdens haar leven 
was het eigenlijk alleen Albert Plasschaert, 
de beroemde criticus, die probeerde haar 
schilderijen echt te analyseren. Hij noemde 
ze ‘een geschilderde biografie’. Hij zag de 
poppenschilderijen als een soort verslag 
van het geestesleven van de schilderes, 
inclusief de duistere kanten, die men in 
het dagelijks leven liefst verborgen houdt, 
maar die via het schilderkunstig poppen-
spel in hun artistieke vertaling een uitweg 
vonden.

We komen deze duistere kant soms in haar 
brieven tegen. Ze haalt daar herinneringen 
op waaruit het beeld oprijst van een am-
bitieuze jonge vrouw. In haar jonge jaren 
beleeft ze een liefdesaffaire met een Duit-
se jongeman, die onfortuinlijk eindigt. Het 
heeft haar zoveel pijn gedaan, dat ze later 
tracht verdere verliefdheden te vermijden. 
Ze beseft bovendien dat een huwelijksle-
ven haar kunst niet ten goede zal komen. 
Ze ziet dat bij haar vriendin Jo Stumpff, die 
met Marius Bauer trouwt en vervolgens 
bijna niet meer schildert, omdat ze geacht 
werd eerder haar man te ondersteunen. 
De keuze van Ansingh voor haar carrière en 
tegen het huwelijk is bepaald niet vrijblij-

vend en getuigt in elk geval van ambitie.

Ook moeten we de poppenschilderijen in 
hun tijd zien. We mogen niet vergeten dat 
het hebben van een poppenhuis (Lizzy An-
sigh kocht er een op een veiling, hetgeen 
de aanzet was tot de ontwikkeling van 
dit oeuvre), in het geheel niet ongewoon 
was. Wie dat zelf wil zien kan in het Ge-
meentemuseum te Den Haag nog tot en 
met maart de tentoonstelling xxsmall zien, 
waar tal van fraaie poppenhuizen te zien 
zijn. Zelfs een tijdgenote (en wellicht ken-
nis van) Lizzy Ansigh maakte een beroemd 
poppenhuis, namelijk jonkvrouw Lita de 
Ranitz. Zij richtte haar huis, ook op de bo-
venstaande tentoonstelling te zien, in met 
miniatuurschilderijtjes van haar schilde-
rende echtgenoot Willem Tholen, en diens 
vrienden. Onder anderen Toorop, Jongkind 
en Roelofs maakten werkjes voor dit huis. 
Geen kinderachtige namen voor iets dat 
destijds dan ook niet als kinderachtig werd 
beschouwd.
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De schilderkunst in de Nederlandse jaren 
twintig van de vorige eeuw stond niet in 
het teken van één bepaalde stijl of stro-
ming. Het was een decennium vol tegen-
stellingen: enerzijds wilden kunstenaars 
als Piet Mondriaan en Bart van der Leck 
de structuur van de wereld laten zien, an-
derzijds stelden kunstenaars als Herman 
Kruyder hun emoties centraal omdat dát 
de werkelijkheid was. Daarnaast hadden 
vele kunstenaars een andere, geheel ei-
gen verhouding tot de werkelijkheid en 
waren er kunstenaars die zich op meer-
dere vlakken tegelijk begaven. Binnen 
alle verschillende manieren van weerge-
ven in deze periode is er één doel dat veel 
naar voren komt: de transformatie van het 
beeld van de werkelijkheid. In 1987 stelde 
A.B. Loosjes-Terpstra in het voorwoord 
van haar ‘Moderne kunst in Nederland 
1900-1914’ dat 1914 daarin een grensjaar 
was. Vóór dit jaar voelde de kunstenaar 
zich verwant met de natuur en wilde hij er 
een ‘vergeestelijkt’ beeld van geven, maar 
na dit jaar ging hij zich concentreren op 
zijn eigen geestelijke wereld, die hij zag 
als deel van een grotere werkelijkheid, te-
gengesteld aan de wereld van de natuur. 
Twee jaar na dit grensjaar schreef schilder 
Piet van Wijngaerdt in ‘Het Signaal’ over 
de nieuwe schilderkunst die de twintigste 
eeuw had ingeluid. Hij zag dat binnen die 
nieuwe kunst het onderwerp alleen nog 
maar een voorwendsel was om te schilde-
ren: het was het middel geworden, terwijl 
het schilderen zelf het doel was. Het ex-
pressionisme was hier een duidelijk voor-

beeld van, want daarin werd de vorm, wat 
vroeger het onderwerp zou zijn, opgeof-
ferd aan de uitdrukking ervan. De manier 
van weergeven was het nieuwe onder-
werp geworden. Deze omslag klinkt als 
een vrij rigoureuze, en het is niet ver-
wonderlijk dat er daardoor veel onbegrip 
bestond tegenover het expressionisme. 
Toch werd de stroming gezien als een 
voortvloeisel van het werk van schilders 
als Van Gogh en Signac, kunstenaars die 
ook aan het aan het begin van de twintig-
ste eeuw al geliefd waren. 

Na 1905 begon het expressionisme in 
Nederland echt vorm te krijgen. Er ver-
schenen schilderijen waarin een nieu-
we benadering zichtbaar werd, zoals in 
Mondriaans bekende ‘Bos bij Oele’ uit 
1907, en vanaf 1915 leefde het expres-
sionisme volop. Het zou een klein, maar 
belangrijk deel van de Nederlandse ja-
ren tien en twintig gaan uitmaken. Piet 
Boyens beschreef in ‘Expressionisme in 
Nederland 1910-1930’ dat de stroming 
in ons land een persoonlijk karakter had, 
waardoor het moeilijk is deze als een ge-
heel te beschrijven. Het Nederlandse ex-
pressionisme ging meer om individuele 
kunstenaars die, al dan niet tijdelijk, in 
een expressionistische stijl werkten dan 
om een groep die verbonden werd door 
de stroming. De Nederlandse stroming 
verschilde in ieder geval wel van het veel 
mondainere Duitse expressionisme. Vaak 
wordt dit verklaard door het het feit dat 
de Nederlandse kunstenaars gespaard 
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waren gebleven voor de ontreddering van 
de Eerste Wereldoorlog: Nederland was 
hier in vergelijking met andere landen 
bijna ongeschonden uitgekomen, waar-
door in het werk van de Nederlanders de 
agressie en bitterheid van de Duitse kun-
stenaars ontbrak. 

Hoewel het lastig is een ordening aan te 
brengen in de expressionistische stijl in 
Nederland, zijn er pogingen gedaan een 
overzicht te maken. Hierin worden Char-
ley Toorop, Jacoba van Heemskerck en 
Else Berg tot het lyrisch expressionisme 
gerekend, dat was gericht op de Duitse 
kunst en een intuïtief-spirituele visie had. 
Kunstenaars als Arnout Colnot, Dirk Fi-
larski, Leo Gestel en Piet van Wijngaerdt 
worden tot de kubistisch expressionisten 
gerekend, en zelfs Sluijters maakte korte 
tijd deel uit van deze groep. Waar Charley 
Toorop zich uiteindelijk zou ontwikkelen 
naar een eigen expressief realisme, keer-
den Sluijters, Gestel en Van Wijngaerdt 
weer terug richting het meer traditionele 
realisme. De kunstenaar die nog niet ge-
noemd is, maar bestempeld wordt als één 
van de belangrijkste expressionisten, is 
Herman Kruyder (1881-1935).

 Piet Boyens zag Herman Kruyder als de 
‘meest oorspronkelijke Nederlandse ex-
pressionist’. De schilder wordt vaak in ver-
band gebracht met Charley Toorop, omdat 
ze beiden loskwamen van de expressionis-
tische Bergense School doordat ze min-
der donkere, zware kleuren gingen ge-
bruiken. Voor Kruyder werd de kleur in de 
jaren twintig steeds belangrijker en ging 
het zwaarder wegen dan vorm of compo-
sitie. Het schilderij ‘De Werkstaking’, waar-
in de kleur de vorm bepaalt, is een goed 
voorbeeld van deze verschuiving. De 
voorliefde voor kleur zou Kruyder hebben 
overgehouden aan zijn korte carrière als 
glazenmaker: hij werkte onder meer mee 
aan de restauratie van de beroemde ‘Kon-
strijcke Glasen’ van Dirk en Wouter Cra-
beth. Zijn ontwikkeling ging snel: terwijl 
hij rond 1919-1920 vooral schilderijen van 
het landleven maakte die hij in een poëti-
sche sfeer verbeeldde, werkte hij drie jaar 
later in een geheel eigen, expressieve stijl 
met directere en meer heldere kleuren. 
Met deze en latere schilderijen verkreeg 
hij zijn grootste bekendheid, maar zijn 
productie was niet groot: zijn dertigjarig 
oeuvre omvat slechts 125 werken. Het 
aandeel grafisch werk, dat stilistisch veel 
kan verschillen van zijn schilderijen, is 
groter. Vooral na zijn verhuizing naar Bla-
ricum in 1928 maakte Kruyder veel litho’s 
en grote tekeningen. Dit was onder ande-
re te wijten aan zijn financiële situatie: hij 
had te weinig geld om olieverf te kopen. 
De tekeningen tonen veel expressieve en 
bijna karikaturale koppen zoals we in zijn 
schilderijen nauwelijks tegenkomen.

In zijn schilderijen stond Kruyder bekend 
als een boerenschilder, met motieven als 
dorpen, dieren en bloemen. Hij bekeek de 
natuur vanuit een kinderlijk oogpunt: hij 
zag de natuur maar probeerde niet te in-
terpreteren, waardoor hij over alles wat hij 
zag verwonderd kon zijn als een kind. De 
natuur was dan ook niet het hoofdonder-
werp in zijn werk: de verwondering en de 
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hieraan tegenovergestelde verschrikking 
waren de eigenlijke onderwerpen van de 
schilderijen. Door deze kinderlijke blik 
wordt Kruyder vaak in verband gebracht 
met Le Rousseau, de Franse schilder zon-
der opleiding die duidelijk ‘ongeschoold’ 
werk maakte. Uit Kruyders kinderlijke blik 
en openheid kwam ook een kinderlijke 
angst voort, waar hij zich moeilijk tegen 
kon wapenen. In sommige van zijn wer-
ken, waarin negatieve invloeden opdoe-
men in een gave wereld, komen deze twee 
kanten aan het licht. Door Carel Blotkamp 
(2006) werd deze tweezijdigheid toege-
schreven aan de geestesziekte waar Kruy-
der aan leed: hij zou gebukt gaan onder 
psychosen die twee keer per jaar terug-
kwamen. 

Hoewel de vormen in het werk van Kruy-
der vaak kubistisch aandoen en doen den-
ken aan landschappen van schilders uit 

Bergen, zoals Van Heemskerck of Gestel, 
verschilt zijn werk hier toch wezenlijk van. 
Kruyders biograaf, P.C.J. Reyne, schreef in 
1948 dat dit is omdat Kruyder zich naar 
zijn ‘diepste geaardheid’ uitsprak. Waar 
het expressionisme bij anderen altijd een 
soort vormentaal leek die ze op een be-
paald moment waren gaan hanteren, was 
Kruyder volgens Reyne een ‘expressio-
nist krachtens wezen en aanleg’, die zich 
vereenzelvigde met de buitenwereld. De 
genoemde invloed van Rousseau en die 
van Permeke en Chagall vond Reyne wei-
nig aanwijsbaar, omdat deze kunstenaars 
vaak te objectief bleven en nog altijd een 
afstand bewaarden tussen hun ‘ik’ en de 
verschijningswereld.
Kruyder probeerde zijn vormen steeds 
meer te reduceren en de kleuren te in-
tensiveren. Met de objecten die hij schil-
derde – huizen, boerderijen, bomen, 
dieren, bloemen – gaf hij geen complete 
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voorstelling van bijvoorbeeld een dorp of 
boerenbedrijf, maar riep hij de herinne-
ring aan die scène op als houvast voor het 
hoofdthema. Dat thema kon bijvoorbeeld, 
zoals in het bekende werk ‘De varkens-
dooder’ (1925/26) de strijd of tegenstel-
ling tussen de mannelijke en de vrouwe-
lijke sekse zijn. Het verbeeldde het thema 
met symbolen, kleur en vorm: een manne-
tjesvarken tegenover een big, oranjerood 
tegenover een blauwe, zachtere kleur, fal-
lische vormen tegenover zacht gevormde 
bloemen.

In hun uiterlijke vorm kunnen de werken 
van Kruyder sterk verschillen, maar ze to-
nen veelal wel overeenkomsten in sfeer. 
Hoewel aan een schilderij vaak een idyl-
lisch of vrolijk onderwerp ten grondslag 
ligt, verstoorde Kruyder het vredige beeld 
door de toevoeging van een negatief ge-
laden motief en gaf hij aan het tafereel 
een akelige stemming. Toch zijn er ook 
rustige werken, waarin geen strijd, gevaar 
of angst te bespeuren is, zoals het beken-
de werk ‘Vogeltje’ (ca. 1924). Het diertje 
staat veilig beschut onder een boompje in 
een rustige omgeving, waarmee het een 
symbool lijkt te zijn voor de tijd waarin 
Kruyder nog geen last had van psychoti-
sche aanvallen en nog niet gekweld werd 
door angsten. Ook het hierbij afgebeelde 
‘De klokken van Bennebroek’ heeft een 
rustiger sfeer dan zijn latere werken. Vol-
gens Jos. De Gruyter (1935) had Kruyder 
in Bennebroek een moeilijk, eenzaam be-
staan en werd daar de grondslag gelegd 
voor zijn geestesziekte; in 1926 zou hij zijn 
eerste inzinking gehad hebben. Nadat hij 
in België en Zuid-Limburg probeerde te 
herstellen, vestigde hij zich in Blaricum, 
waar hij schilderijen maakte die volgens 
De Gruyter ‘kalm en gelukkig’ aandoen. 
Het zijn landschappen en dorpsgezichten, 
waarop Kruyder de mens, het dier en het 
land weergaf als harmonische eenheid. 
Toen hij halverwege de jaren dertig naar 
Amsterdam trok, maakte de forse toets uit 
zijn Bennebroekse en Blaricumse periode 

plaats voor een gladde penseelstreek en 
werd zijn palet genuanceerder.

In zijn eigen tijd werd Kruyder als kunste-
naar al wel op waarde geschat, maar werd 
zijn werk nog niet algemeen gewaar-
deerd. Volgens Reyne lag dit aan de bij-
zondere plaats die de kunstenaar innam 
in het Nederlandse kunstklimaat: ‘Kruy-
ders levensgevoel, zijn verbeeldings-
kracht en zijn poëtische visie benadert 
men nu eenmaal niet met de vlakke nuch-
terheid, waarmee ons “volk van schilders” 
gewoon is zijn schilders te bekijken.’ Hoe-
wel Kruyder naar voren werd geschoven 
als de belangrijkste Nederlandse expres-
sionist, bevindt zijn werk zich tegenwoor-
dig in de schaduw van dat van kunste-
naars wier roem zich uitbreidde naar het 
buitenland. Kruyders roem bleef beperkt 
tot Nederland, maar wellicht komt daar 
de komende jaren verandering in. 
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De kunstkritiek staat zelf ook bloot aan kri-
tiek. En eigenlijk is dat al vele jaren het ge-
val. Niet alleen in de tegenwoordige tijd is er 
in de pers steeds sprake van een zogeheten 
crisis in de kunstkritiek, ook vroeger waren 
de critici het vaak volkomen oneens, en rol-
den vechtend over de vloer. Bekend zijn de 
intensieve discussies over 'vorm' of 'vent' van 
de jaren dertig, die leidden tot ruzies en tot 

de oprichting van steeds nieuwe tijdschriften. 
In het huidige tijdsbestek lijkt de crisis eerder 
veroorzaakt te worden door enerzijds een ge-
brek aan aandacht en anderzijds door wat in 
het postsubsidietijdperk gezien wordt als 'de 
vercommercialisering van de kunst'.

Het is de vraag wat men daar precies onder 
wil verstaan. Museumbezoek is tegenwoor-
dig een massa-uitje. Wie onlangs de Jan Sluij-
terstentoonstelling in het Singer Museum te 
Laren bezocht, zal het herkennen: drommen 
mensen bij de kassa's en stapels catalogi die 
gretig aftrek vinden. In de zijlijn van deze 
tentoonstelling hadden de organisatoren de 
gelukkige gedachte gehad om ook de lief-
hebberijschilders zelf hun werk tentoon te 
laten stellen. Sommige van de bezoekers zijn 
vast niet naar het museum getogen vanwege 
kunstkritieken in de bladen, maar vanwege 
grote publiciteit die dergelijke activiteiten 
met zich meebrengen. Het publiek heeft ei-
genlijk de kunstcriticus niet meer nodig om te 
bepalen of men naar een tentoonstelling wil 
gaan of niet.

Rond 1900 waren critici als Loffelt, Bremmer, 
De Gruyter, Havelaar en Plasschaert bijzonder 
belangrijk. Ze publiceerden veel en lang. De 
vele kranten hadden wekelijks meerdere stuk-
ken waarin tentoonstellingen van beeldende 
kunst werden behandeld. De critici stelden 
zich tot taak om voor te lichten en de publieke 
smaak te leiden. Nieuwe kunst - en alle kunst 
was ooit nieuw - moest geduid worden, en 
het publiek moest over de drempel van dat 
nieuwe heen gebracht worden. Henk Brem-
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mer had zelfs een eigen tijdschrift en gaf les-
sen in kunstbeschouwing. Door deze leiden-
de rol zijn de kunstcritici van grote invloed 
geweest op de canon van de Nederlandse 
schilderkunst.
Het is een interessante vraag of deze Neder-
landse canon (met Van Gogh, Sluijters, Breit-
ner, Israels, en dergelijke schilders aan top 
voor de moderne kunst) er ook zo uit had ge-
zien als de critici er niet waren geweest, of an-
dere voorkeuren hadden gehad. Voor sommi-
gen is het antwoord simpel: deze kunstenaars 
zouden er toch wel zijn gekomen. Het oordeel 
van de critici was ongetwijfeld van belang, in 
de zin dat ze de aandacht op de nieuwe gene-
ratie kunstenaars hebben gevestigd, maar het 
was niet doorslaggevend. Dat blijkt wel uit 
de vele gevallen waarin gerenommeerde cri-
tici hoog opgaven van schilders waarvan de 
reputatie na verloop van vele jaren soms ook 
geheel terecht is weggezakt. Bremmer stelde 
Van Daalhof zo ongeveer op gelijke hoogte 
met Van Gogh. De reputatie van de schilders 
van vroeger is misschien wel begonnen door 

aandacht van critici, maar heeft zich daarna 
zelfstandig ontwikkeld.

De kunstkritiek heeft, dat was vroeger zo en 
nu nog, allereerst aandacht voor het nieuwe. 
Pas bij grote overzichtstentoonstellingen, 
zoals die van Sluijters in Singer, vindt er een 
soort herijking plaats, wordt de reputatie van 
een gevestigd schilder weer eens opnieuw 
onderzocht, met in dit geval een weinig ver-
rassend resultaat: Sluijters is nog steeds een 
fantastisch schilder. De herijking is succesvol, 
en zelfs wordt door de grote aandacht in pers 
en op televisie weer een nieuw jong publiek 
met Sluijters in aanraking gebracht. Van som-
mige van deze reprises hoeft niet zozeer het 
publiek te worden overtuigd, maar juist de 
professionele beschouwer. Een aardig voor-
beeld biedt de tentoonstelling van het werk 
van Willem Maris in het Haagse Gemeente-
museum. Conservator Hans Janssen stelt het 
heel duidelijk, in VPRO's De Avonden: Maris 
was een fantastische schilder die een zeer mo-
derne visie had op iets zeer Hollands, namelijk 
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het typische weidelandschap. Buitenlandse 
gasten van het museum worden door Jans-
sen meegenomen naar Nieuwkoop, of andere 
plaatsten in het groene hart, waar ze kunnen 
constateren dat dit landschap meer is dan een 
idylle, maar dat het ook werkelijk bestaat. De 
kritische journalist van het programma echter 
liet duidelijk zijn scepsis merken. Ook de kran-
tenartikelen over de tentoonstelling doen 
nogal schouderophalend over de meester 
Willem Maris. Leuk, maar achterhaald, proef 
je tussen de regels door. Het grote publiek 
trekt zich daar niets van aan, en er staan lange 
wachtrijen voor het museum. Waarschijnlijk 
zal het overzichtsboek - dit een catalogus te 
noemen is te weinig eer - dat ter gelegenheid 
van de tentoonstelling is verschenen eerder 
voor de positieve herijking zorgen dan de ar-
tikelen die in kranten en bladen verschijnen.

Het is dus maar de vraag in hoeverre de repu-
tatie van een kunstenaar wordt bepaald door 
de kritiek. De kunstwereld bestaat uit meer 
dan critici alleen. De Britse kunsthistoricus, en 
vroegere directeur van de Tate Gallery, Alan 
Bowness onderscheidt vier cirkels waarin de 
beginnende en groeiend kunstenaar zijn car-
rière moet vormgeven.
Allereerst zal hij onder zijn collega-schilders, 
die hij veelal kent van de academie, waarde-
ring en liefst bewondering moeten vinden. 
Vervolgens moeten de critici, en de curato-
ren van musea en andere professionals hem 
de moeite waard vinden om over te schrijven 
en zijn werk te laten zien. Een stadium verder 
zijn het dan de commerciële partijen, de han-
del, de galeries en ook de grote professionele  

verzamelaars die de roem verder verspreiden, 
tot tenslotte het grote publiek de kunstenaar 
kent, en instemmend klinkt wanneer zijn 
naam ergens wordt genoemd. De roem is dan 
inmiddels misschien zelfs zo groot dat ook 
degenen die het werk eigenlijk maar matig 
appreciëren of het niet eens kennen, niet om 
de reputatie van de kunstenaar heen kunnen. 
Mondriaan kent meer bewonderaars van zijn 
kunstenaarschap dan van zijn werk.
Zo bezien mankeert er niets aan de carrière 
van Vincent van Gogh. Was hij niet voortijdig 
gedood door de twee Franse puberjongens 
(dat is althans de versie van de twee biogra-
fen die de meest recente biografie schreven), 
dan was zijn carrière volgens het boekje van 
Bowness verlopen.

Wie de loopbaan van de grote Nederlandse 
kunstenaars bekijkt, moet beamen dat er iets 
in zit, in deze theorie. Allemaal begonnen ze 
met roem te oogsten onder de tijd/beroeps-
genoten. Het zijn de kunstenaars zélf die als 
eerste de talenten in hun eigen kring ontdek-
ten.  En het waren de critici die hun roem voor 
het eerst buiten deze kleine kring brachten. 
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De critici volgden de trends in binnen en bui-
tenland, en ofschoon ze hun eigen voorkeu-
ren en specialismen hadden, zaten ze vaak op 
één lijn. Over het talent van de Tachtigers Van 
Looij, Breitner, Witsen en Israels was iedereen 
het eigenlijk ook tijdens hun leven al eens. 
Over de rigoreuze stappen die de modernis-
ten vervolgens maakten liepen de meningen 
meer uiteen, maar er waren maar weinig criti-
ci die géén oog hadden voor het symbolisme, 
of die het luminisme, fauvisme, kubisme of 
andere stromingen geheel en al afwezen. Er 
was eigenlijk een grote consensus over deze 
nieuwigheden.
Toch is het de vraag of niet gelijktijdig de han-
delaren en de verzamelaars een net zo grote 
rol speelden als de critici. Breitner mag dan 
door de besprekers van zijn werk meteen al 
gunstig zijn onthaald, zonder de steun van 
verzamelaar Van Stolk zou hij geen mogelijk-
heid hebben gehad om door te schilderen. De 
handelaren zorgden vaak voor de randvoor-
waarden die voor het scheppen nodig waren. 
Marius Bauers reizen naar het Verre en Nabije 
Oosten werden betaald door kunsthandelaar 
Van Wisselingh, die daar dan wel etsen voor 
terug verlangde.  Die vele etsen waren er zon-
der de critici wel, maar zonder Van Wisselingh 
beslist niét geweest.
De invloed van deze verschillende spelers 
die te samen 'de kunstwereld' uitmaken staat 
erg in de belangstelling. Niet alleen worden 
de werken van kunstenaans zelf grondig be-
studeerd, de receptiegeschiedenis is al even 
belangrijk. Ook dat kan men weer duidelijk 
aflezen aan de publicatie bij de voornoemde 
Sluijters-tentoonstelling. Die gaat lang niet al-
leen over Sluijters'  verrichtingen, maar heel 
veel ook over hoe het werk ontvangen werd.

Vorig jaar nog verscheen er een interessante 
Utrechtse afstudeerscriptie (tegenwoordig: 
masterthesis) van de hand Paula Hertog, die 
een onderzoek deed naar de voorspelbaar-
heid van succes in de moderne en heden-
daagse beeldende kunst. Het kunstwerk en 
de canon, heet die thesis. Ook zij concludeert 
dat Bowness' vier-cirkeltheorie niet goed 
klopt, en dat zijn bewijsvoering niet helemaal 

deugt. Hij demonstreert de theorie eigenlijk 
alleen maar aan de hand van kunstenaarsle-
vens die achteraf succesvol zijn gebleken. Het 
zou de moeite lonen om eens te studeren op 
al die gevallen waarin aanvankelijk reputaties, 
in eigen kring, bij critici en musea, later weer 
verdampten, en misschien daarna weer op-
kwamen. Alleen voor de allergrootsten (Rem-
brandt) is dit gedaan. 
Hertog ziet bovendien nog een vijfde groep, 
namelijk die der kunsthistorici, die ook van 
invloed zijn. Zij schrijven immers de hand-
boeken, en de mate waarin een kunstenaar 
daarin plaats krijgt, is sterk bepalend voor 
de reputatie. Overigens is de wereld van het 
museum en die van de academische kunst-
geschiedenis niet zinvol van elkaar te onder-
scheiden. Het museum heeft kunsthistorici 
in dienst en veel van de kunsthistorische pu-
blicaties vinden plaats in het kader van ten-
toonstellingen. De herijking van het werk van 
Willem Maris door Janssen, is eigenlijk een 
geslaagde multimediale aangelegenheid. 
Museum, kunsthistoricus, krantenschrijvers, 
televisiemakers, allen grijpen de gebeurtenis 
aan om met Maris opnieuw naar de Haagse 
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