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Ga pionieren!

Kunstenaar Erwin Olaf eregast PAN

‘Ik heb een
haat-liefdeverhouding
met de stad’

Er zijn tientallen manieren om
al het moois op PAN te ontdekken. Manuela Klerkx en
Nicole Ex een tour langs werk
van vrouwelijke kunstenaars.
Kees Keijer
Dat het vrouwenkiesrecht volgend jaar honderd
jaar bestaat, was voor hoofdredacteur van tijdschrift See All This Nicole Ex aanleiding een
editie te maken over 99 ‘geniale vrouwen in de
kunst’. “We wilden laten zien hoe bijzonder die
vrouwelijke creativiteit is.”
Vooraf was Ex ervan overtuigd dat het heel
goed ging met vrouwen in de kunst. “Er gebeuren prachtige dingen. Marina Abramovic, Marlene Dumas, Fiona Tan en Rineke Dijkstra doen
het heel goed. In de top vijf van belangrijkste levende Nederlandse kunstenaars staan vier
vrouwen. Maar het zijn altijd dezelfde namen.
Daaronder is de situatie minder rooskleurig.”
“Wereldwijd is zeventig procent van de studenten aan de kunstacademie vrouw. Maar op
het moment dat ze afstuderen, draait de situatie exact om. Dan vindt zeventig procent van de
mannen een galerie, ten opzichte van dertig
procent van de vrouwen.” Volgens kunstenaarsmanager Manuela Klerkx speelt mee dat
mannen vaker museumdirecteur zijn dan vrouwen. “Dat verandert nu wel, Beatrix Ruf was
daar een voorbeeld van. Zij nodigde Isa Genzken uit om een tentoonstelling te maken.”
Tijdens een discussie over het onderwerp in
De Kring riep een van de bezoekers dat er ook
op PAN ‘geen enkele vrouw’ te bekennen was.
Klerkx en Ex belden de organisatie op met het
voorstel om op de beurs een rondleiding te geven langs werk van vrouwelijke kunstenaars.
Ex: “PAN vond dat een goed idee. De organisatie heeft vervolgens deelnemende galeries aangeschreven met de vraag of ze dit jaar vrouwen
op de beurs brengen. Dat heeft galeries hopelijk
aan het denken gezet. Het zou kunnen dat we
deze rondleiding uiteindelijk doen langs minder dan zes vrouwen, maar dan nog is het belangrijk. Hoe leuk, bijzonder en interessant is
het als we een completer beeld van de kunst(geschiedenis) krijgen? En we dus oog krijgen voor
de waanzinnige dingen die vrouwen maken.”
Klerkx: “Kunst op een beurs is bedoeld om te
kopen en de nieuwe kopers, dat zijn vrouwen.
Steeds meer vrouwen zijn zelfstandig. Vroeger
had je rijke meneren die op de beurs tegen hun
jonge vrouw zeiden: schatje, wat wil je hebben?
Nu bouwen de schatjes zelf een verzameling
op.”
Volgens Klerkx en Ex is het slim om nu werk
van vrouwen te kopen. Ex: “Als je nu investeert
in kunst van vrouwen is het een win-winsituatie. Vrouwen krijgen ﬁnanciële draagkracht en
vooral aandacht. Mannelijke kunstenaars hebben in ﬁnancieel opzicht, verwacht ik, de top
wel een beetje bereikt. Daar is de ﬁnanciële rek
uit. Werk van vrouwelijke kunstenaars koop je
voor een schijn van de prijs van hun mannelijke
collega’s. In economisch opzicht zit daar groei
in. Dus hier geldt: buy low, sell high.”

Protestwerk ‘Do women have to be naked
to get into the Met. Museum?’ van een anonieme groep Amerikaanse kunstenaressen, genaamd Guerrilla Girls. Sinds 1984
vragen ze via hun werk aandacht voor discriminatie in de kunstwereld.
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Het is volgend jaar zíjn jaar:
liefst drie tentoonstellingen in
Nederland, een boek en een
documentaire vieren de zestigste
verjaardag van Erwin Olaf. PAN
trakteert op een kick-off van
deze artistieke ‘big bang’, met
Amsterdam als verrukkelijk
onderwerp.
Miluska van ’t Lam

Rebelse festivalmeisjes op het Leidseplein, een
bebloede bokslegende in zijn sportschool en een gra-

Voor PAN fotografeerde
Erwin Olaf Amsterdammers in een typisch Amsterdamse setting. Boven:
Ellen le Roy Lopes Cardozo
met twee kandelabers van
Cornelis Rudolf Stolting.

cieuze, Joodse dame in een met velours gedecoreerd appartement. Voor PAN fotografeerde Erwin Olaf acht Amsterdammers in een typisch Amsterdamse setting. Elk van
hen weerhoudt zich tot een kunstvoorwerp dat ook op
PAN te zien is. Olaf selecteerde de Amsterdammers
hoogstpersoonlijk.
“Het zijn de ogen die me trekken. Een opstandige blik.
Een brutale oogopslag. Je wordt toch een beetje verliefd
op iemand. Al is het maar een seconde. Je komt dichter bij
iemand dan dat je met diegene in bed ligt.” PAN vroeg Olaf
door zijn ogen naar de stad te kijken.
“Maar de stad is niet te vangen in één beeld. Het is de architectuur en het zijn de mensen die de stad smoel geven. Er
kwam een hele schatkamer aan beelden tevoorschijn. Ik
heb gezocht naar de mensen die Amsterdam máken: het
zout der aarde.”
Olaf zit op een hoge kruk in zijn studio in AmsterdamZuid. Zijn stem is zacht, maar duidelijk. Het onderwerp

Amsterdam gaat hem zichtbaar aan het hart. Hij recht zijn
rug en begint volop te praten over de stad waar hij sinds
1980 woont en werkt. “Ik heb een haat-liefdeverhouding
met Amsterdam. Het is een stad waar ik naar verlang. De
schoonheid, de diversiteit. De niet-Amsterdammer naast
de zeurende oud-Amsterdammers. Soms vliegen we elkaar in de haren, maar dan kussen we het de volgende dag
weer goed. De ene dag word je zo maar uit het niets uitgescholden op basis van je seksualiteit. En de dag erna knoop
je spontaan een gesprek aan in het Vondelpark, bij de
Turkse bakker of de Marokkaanse kapper en heb je een geweldige middag. Zo’n stad is het cement tussen al deze
mensen.”

Grote waffel

Met een rebelse ondertoon: “De grote bek van de Amsterdammer vind ik af en toe écht te groot. Dat je denkt: je
moet je niet te veel verbeelden, bewijs eerst maar eens wat
je kunt. De bescheidenheid van de mensen in Antwerpen,
maar ook van de Rotterdammer, is mij veel liever. Maar
goed, dat zal omgekeerd ook wel zo gelden. Mensen buiten
de stad denken dat ik ook een grote waﬀel heb. Dat ik overal commentaar op heb. Dus ik ben er wel mee geïnfecteerd.
Of ik dat erg vind? Ik zou het allerliefste heel mysterieus,
zwijgzaam en bescheiden zijn.” Met een bulderende lach:
“Maar dat lukt me niet.”
In het jaar dat hij zestig wordt, beslaat het oeuvre van
Olaf veertig jaar. Hij is als fotojournalist begonnen in de
homoscene met provocerende werken, maar koos en regisseerde steeds meer zijn eigen thema’s – denk seks,
agressie, verdriet –, vaak in een serie. De laatste jaren
staan verstilling, beschouwing en dromerigheid voorop.
Opdrachtgevers van de fotograaf zijn internationale magazines en merken, zoals The New York Times, Diesel en
Het Nationale Ballet. Gerenommeerde internationale musea en galeries exposeren zijn vrije werk en hij ontving
prestigieuze prijzen, zoals de Johannes Vermeer Prijs, de
Nederlandse staatsprijs voor de kunsten.
In mei dit jaar waren de spotlights wederom op Olaf gericht, toen het Rijksmuseum in Amsterdam zijn kerncollectie verwierf, bestaande uit 500 afdrukken, videokunst,
posters, magazines en boeken. Museumdirecteur Taco
Dibbits betitelde Erwin Olaf in het persbericht als ‘een van
de belangrijkste fotografen uit het laatste kwart van de
twintigste eeuw’ en schrijft dat Olaf onderdeel is geworden van de Nederlandse culturele geschiedenis.
Olaf: “Dat heeft me echt ontroerd.” Hij wijst: “Op het moment dat ik hier, in de studio een foto vasthoud, is het een
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Hoogtepunten
Zelfportret
Erwin Olaf.

‘2019 wordt een vrolijk jaar’

Het aanbod op PAN is buitengewoon en uiterst veelzijdig.
Welke kunstwerken steken boven het maaiveld uit? Vier
kunstredacteuren kozen hun meest begeerde object,
variërend van een Hollands meubelstuk tot Japanse prent.

Kunstenaar of fotograaf?
“Dat vind ik de laatste tijd een moeilijke stelling. Maar als je
me het mes op de keel zet: fotograaf.”
2019
“Daarna kan ik dood. 2019 wordt voor mij wel een belangrijk
jaar. Een heel vrolijk jaar.”
Zwart-wit of kleur
“Ook zo lastig. Dat is me even lief.”
Het zout der aarde
“Ja, dat is waar mijn hele oeuvre op drijft. Ik houd van de rafelrand.”
Eeuwigheid of nu
“Nu.”
Het gezicht
“Net zoals ‘zout der aarde’ mijn grootste inspiratiebron. Ik val
voor de ogen. Die zijn voor mij ultiem. Daarna reis ik verder.
Mond, oren, neus. De oren en de neus mogen bij mij altijd
groot zijn. Dat vind ik zo leuk.”

Ook uit Olafs
serie: Bert Kops
met collier van
Francesco Pavan
en Astrid en Laura Oudenhoven
met keramiek
van Pablo
Picasso.

Verzamelen of maken
“Beetje verzamelen, rest maken. De laatste tijd denk ik, ik zou
gek zijn als ik geen antiek zou gaan verzamelen. Design is zo
overprijsd tegenwoordig.”

fotootje. Op het moment dat de mensen van het Rijksmuseum het in ontvangst kwamen nemen, met witte handschoenen en al, werd het opeens ‘een werk’. Als het straks
in het Rijks hangt, de tentoonstelling opent in juni, is het
onderdeel van de canon van de Nederlandse kunst. Daar
heb ik van tevoren geen seconde over nagedacht natuurlijk. Totdat het daadwerkelijk gebeurt.” Hij verzucht:
“Daar word ik stil van.”
Recentelijk maakte Olaf de oﬃciële portretten van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie
dochters. “Een bijzonder moment in mijn carrière. Ik beschouwde het als mijn taak om iets te maken wat iedereen
herkent, maar ik wilde ook dat mensen iets nieuws konden ontdekken. Hoe ik hen heb ervaren? Bevrijd. Dat gevoel wilde ik zo goed mogelijk in beeld brengen. Verder
heb ik beloofd er niks over te zeggen.”

Schitterend gebrek

De studio van Olaf staat in Amsterdam-Zuid. Zijn huis in
de Jordaan. “Ik word meestal wakker door de klok van de
Westerkerk. Vanaf ons balkon zie ik ’m ook. Dat maakt me
heel gelukkig.” Per ﬁets verplaatst hij zich elke dag tussen
beide adressen. “Een elektrische tegenwoordig, vanwege
mijn longen die te klein en te lelijk zijn.” Bij de kunstenaar
werd op zijn 36ste longemfyseem vastgesteld. “Elke dag
kies ik een andere route en dan word ik bevangen door de
schoonheid en architectuur van de stad. Ik probeer zo veel
mogelijk langs historische gebouwen te rijden. Dat bete-

kent dat ik van de Gouden Eeuw naar begin twintigste
eeuw ﬁets. Hier om de hoek zie ik de Amsterdamse School
en Berlage.”
“De laatste tijd sta ik onderweg weleens stil. Ik scout locaties voor de verﬁlming van het boek Een schitterend gebrek van Arthur Japin. Dat speelt zich af in Amsterdam. Ik
doe de regie van de ﬁlm.” Cynisch, zoals alleen Olaf kan
doen: “Tegen de tijd dat het geld op is, hoop ik dat de ﬁlm
af is. Als het meezit, leef ik nog.”
De kunstenaar heet voluit Erwin Olaf Springveld. “Mijn
dag begin ik als Erwin Springveld en langzaam word ik Erwin Olaf. Nee, zo’n grote transformatie is dat niet. Die twee
beginnen steeds meer op elkaar te lijken.” Ondeugend:
“Zoals zijn hond op zijn baasje.” De eerste gelijkenis tussen
Springveld en Olaf? “Dat ze een ochtendhumeur hebben.”
Hun grootste contrast? “Thuis is meer stilte. Hier is meer
de grote mond. Die stilte in mijn werk is er wel meer gekomen. Maar het mag meer. Als je vrij werk maakt, moet je
oprecht zijn; onderzoeken wie je bent, hoe je in het leven
staat. Dat kan in een opdracht niet altijd. Dan heb je rekening te houden met de opdrachtgever. Maar ik merk wel
dat het steeds meer wordt verlangd. Dan worden je portretten vanzelf meer verstild. Het doel is om dingen te maken die langer meegaan dan een reclamecampagne. Of dat
tijdloos is? Nee. Dat vind ik een moeilijk begrip. Je bent
toch een kind van je tijd. Die twee Erwins praten weleens
tegen elkaar.”
Lachend: “Ze hebben constant ruzie. De laatste ruzie

Lezersactie
Het Parool biedt lezers exclusief de mogelijkheid een afdruk
van Blonde Sien (2018) van Erwin Olaf te kopen. De foto wordt
gedrukt in een genummerde, gesigneerde oplage van 50
exemplaren.
Formaat 40x30 cm
Prijs €500, inclusief btw en verzending
Oplage 50 exemplaren, met certificaat van echtheid met
handtekening van de kunstenaar
Voor bestellingen mailt u naar lezersactie@parool.nl onder
vermelding van ‘Lezersaanbieding Erwin Olaf’. Binnen vier
weken na betaling wordt de foto aangetekend en verzekerd bij
u thuisbezorgd.
Let op Op is op. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zodra
u zich aanmeldt, ontvangt u gegevens over de betaling.

‘Toen mensen van het
Rijks kwamen, met witte
handschoenen en al, werd
een foto opeens een werk’

Kees Keijer: Meisje in gele jurk,
lezend

Jan Pieter Ekker: Onverwachte
avondbui op de Grote Brug bij
Atake

In 1887 kocht Vincent van Gogh bij kunsthandelaar Siegfried Bing op de pof 660 relatief
goedkope (plusminus 15 centimes, de prijs
van een biertje), kwalitatief wisselende prenten, met de bedoeling ze met winst door te
verkopen. De expositie leverde echter niks
op; er werd geen enkele prent verkocht en
Van Gogh vertrok gedesillusioneerd naar Arles. Een deel van zijn prentenverzameling nam
hij mee. Om de Japanse esthetiek in de vingers te krijgen, kopieerde hij in de herfst van
1887 een illustratie van een courtisane en
twee kleurenhoutsneden van Utagawa Hiroshige, waaronder deze bijzonder fijnzinnige
Onverwachte avondbui op de Grote Brug bij
Atake (1857), uit de serie Honderd gezichten
op beroemde plaatsen in Edo.
Te zien: Hotei Japanese prints, stand 155
Prijs: €55.000

Het was voor Suze Robertson lastig om in
haar woonplaats Den Haag of Scheveningen
op straat te tekenen. In 1912 klaagde ze over
bedreigingen van vissersjongens: “En daar sta
je als vrouw moeilijker in dan mannen die
schilderen. ’t is wel jammer, want ik zie hier zo
veel.” Naast stillevens en dorpsgezichten
schilderde ze vooral krachtige portretten van
vrouwen en meisjes. Kinderen spelen nooit
met elkaar, maar zitten dromerig voor zich uit
te staren met een boek op schoot, of liggen
ziek op bed.
Te zien: Kunsthandel Studio 2000,
Blaricum, stand 63
Prijs: verkocht

Interieur
“Dat is zo ongeveer het belangrijkste verlengstuk van je persoonlijkheid. Als ik dat in geënsceneerde fotografie gebruik,
vertelt dat iets over degene die ik portretteer.”
Vrij werk of opdracht
“Vrij werk.”
Relativeringsvermogen
“Grootste uitdaging in het leven.”
Wie moet nog geportretteerd?
“Daar fantaseer ik niet over. Al mijn wensen zijn vervuld.”
Met wie bespreek je je twijfel?
“Met mijn manager.”

ging erover dat je geen verbeelding moet hebben. Als je
jong bent, ben je het centrum van de maatschappij. Dat zie
je ook in Amsterdam. Ik hou van die jonge dynamiek. Aan
de andere kant, als je ouder wordt, word je langzaam naar
de buitenkant gecentrifugeerd. Ik begrijp bijvoorbeeld het
fenomeen van vloggen en bloggen niet en die vele miljoenen likes. Dan zegt de ene Erwin tegen de andere: shut up,
luister en kijk. Wat houdt deze generatie bezig?”
De jonge generatie kunstenaars mag volgens Olaf wel
wat meer door de stad worden beschermd. “Niet zozeer ﬁnancieel, als wel letterlijk. Daar zou een beurs als PAN een
rol in kunnen vervullen door bijvoorbeeld een middenplein te creëren waar werk van beginnende kunstenaars
wordt getoond. Of de stad Amsterdam zou een ateliergebouw kunnen aanwijzen waar zij kunnen werken. Ik vind
overigens dat Amsterdam vierkant achter kunst staat. Zoals Rotterdam dat ook doet. Er wordt vrijheid gecreëerd en
gegeven, denk aan die 350 drones die afgelopen zomer boven de stad mochten vliegen van Studio Drift. Fantastisch!
In de openbare ruimte zie ik iets te veel compromiskunst.
Daar wordt te veel naar inspraak geluisterd. Dat mag van
mij uitgesprokener.”

Drie expo’s

Behalve het Rijksmuseum organiseren ook het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag een tentoonstelling over Olaf. Hoe verschillen deze tentoonstellingen
van elkaar? “Het Fotomuseum besteedt vooral aandacht
aan het ambachtelijke deel van mijn fotograﬁe, met het accent op mijn oude werk. In het Gemeentemuseum ligt het
accent op ﬁlm, fotograﬁe en installaties. Dat wordt meer
een, excuseer me voor het woord, beleving. Je gaat als het
ware mijn hersenen in. Je ontdekt wat me politiek motiveert en leert de activist kennen. Maar je leert ook wat er in
me omgaat en welke ontwikkeling ik heb doorgemaakt.
Van de heel opstandige puber tot de meer ingetogen, toch
iets meer teruggetrokken, oudere man.”
Relativerend: “Zo is het wel. Zo gaat je leven. De tentoonstelling in het Rijksmuseum gaat vooral over de connectie
tussen de oude schilderkunst en mijn werk. Oude mees-

Mooiste emotie
“Verdriet. Innerlijk verdriet. Dat beweegt niet.”
Belangrijkste emotie
“Dat je alleen komt en alleen gaat. Dat boeit me steeds
meer.”
Welke emotie verblijd je?
“Wat ik je net noemde. Dat is voor mij één pakket. Alleen gaan
kan me ook opluchten. Op een gegeven moment ga je. Hoe
deal je daarmee? Dat is een uitdaging die je het liefst zo ver
mogelijk uit de weg gaat. Dat moet ook maar zo blijven.”

ters hebben me altijd geïnspireerd.” Volgend jaar is het
ook het jaar van Rembrandt en herdenkt Nederland zijn
350ste sterfdag.
Hoe kijkt Olaf naar deze Hollandse meester? “Het is simpel. Er is één zelfportret dat mij mijn hele leven heeft geïnspireerd, ontroerd en ook voor raadselen heeft gesteld; het
zelfportret van een jonge Rembrandt. Een zelfportret gaat
over licht. Over de lichtval op het aangezicht. Precies dat
gedeelte heeft hij in de schaduw geschilderd. Toen ik jong
was en net begon dacht ik: hoe durf je dat wat belangrijk is
in het duister te hullen? Ook toont hij lef met kaderen. Hij
duwt zichzelf als het ware in het kader. Als je naar mijn
werk kijkt, gebruik ik vaak datzelfde gegeven. Als Rembrandt ouder wordt, zie je hoe waanzinnig mooi los en abstract zijn werken worden. Dat je denkt: dit is goed. Ik stel
mezelf nog steeds regelmatig de vraag: is dit goed?”
Van 16 /2 tot 12/5 brengen Gemeentemuseum Den Haag en
Fotomuseum Den Haag een dubbeltentoonstelling van Erwin
Olaf. In de zomer van 2019 presenteert het Rijksmuseum een
selectie van zijn iconische werken.

Edo Dijksterhuis: Stel haardpoppen

Sophia Zürcher: Kratmeubels

Niets van de constructie van Gerrit Rietvelds
kratmeubels wordt verdoezeld, dat maakt ze
zo eerlijk en sympathiek. Dit vooroorlogse
kratbureau heeft een mooie geschiedenis.
Een man deed deze schrijftafel in 1940 cadeau
aan zijn nicht omdat zij medicijnen ging studeren in Leiden. De dame kon vanwege haar
Joodse afkomst pas na de oorlog afstuderen,
waarna ze apotheker is geworden.
Te zien: Galerie van den Bruinhorst,
stand 5
Prijs: €20.000-25.000

Halverwege de zeventiende eeuw werd voor
het eerst geëxperimenteerd met ‘uytgesneden schilderijen’: levensgrote figuren op houten panelen. Deze ‘haardpoppen’ werden ter
decoratie in de haardopening gezet als het
vuur gedoofd was. Maar ze konden ook worden ingezet als boodschapper. Zo’n pop in de
hal betekende dat de bewoners van het huis
geen bezoek wensten te ontvangen. Als het
een vrouw met bezem betrof, was het duidelijk: de grote schoonmaak is aan de gang. De
meeste poppen van Nederlandse makelij zijn
in Groot-Brittannië beland. Dat maakt dit
vroege stel zeldzaam.
Te zien: Salomon Stodel Antiquités,
stand 123
Prijs: €27.000
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Echter dan echt

Larens
landschap
met fietsers
(1911)
door Jan
Sluijters,
door de
Blokkers
gekocht in
2002.
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Naakt, maar geen porno of erotiek – zo is het werk van
John DeAndrea te omschrijven. In de entreehal van PAN
komt een sculptuur van de Amerikaanse hyperrealist te staan.
Edo Dijksterhuis

Musea komen in beeld
als kunsteigenaren ouder
worden en de kinderen
de collectie niet verder
willen uitbouwen. ‘Van
verzamelaar naar
museum’ is dit jaar het
thema van het PAN
Podium. ‘Iemand belde
om een majeure Breitner
te schenken.’
Edo Dijksterhuis

Een passie
groot genoeg
om te delen
Zijn eerste huisbezoek aan het echtpaar Blokker
maakte grote indruk op Jan Rudolph de Lorm. “Ik kwam
binnen en dacht: jeetje, dit is wat, zeg,” herinnert de directeur van museum Singer Laren zich. “Het is niet alleen top,
maar deze collectie is ook nog eens honderd procent complementair met die van ons museum. Ik zei dan ook dat ik
de verzameling dolgraag wilde exposeren.”
Die opmerking is minder vrijpostig dan hij lijkt. Jaap
Blokker, oprichter van de gelijknamige winkelketen, en
zijn vrouw Els behoorden al jaren tot de ‘museumfamilie’.
Ze hadden een stamtafel in de Singervilla en Jaap was een
van de oprichters van Laren Jazz, dat jaarlijks in het Singer
Theater wordt georganiseerd. Verschillende stukken uit
de kunstcollectie die ze over dertig jaar bij elkaar hadden
gebracht, hingen al in langdurige bruikleen aan de museumwanden.
Jaap Blokker overleed in 2011 en zijn echtgenote wilde
een paar jaar later kleiner gaan wonen. “We hebben eerst
voorzichtig gepolst en toen hebben we een beetje brutaal
onze droom aan haar voorgelegd. Met een architect hebben we een boekje gemaakt met tekeningen voor een nieuwe museumvleugel en hoe die eruit zou zien met de collectie erin. Ze verwachtte wel iets, die wintermiddag dat we
bij haar langsgingen. Het was best spannend. Maar ze reageerde met een brede glimlach.”
Zo kreeg Singer Laren de Collectie Nardinc – vernoemd

naar Huize Nardinclant waar het echtpaar woonde – van
ruim honderd schilderijen plus enkele honderden vierkante meter expositieruimte. Dat is uitzonderlijk: verzamelaars doen wel vaker grote schenkingen aan musea
maar geven daar zelden stenen bij. De laatste keer dat dat
in Amsterdam gebeurde, was begin twintigste eeuw, toen
het echtpaar Drucker-Fraser de verzameling Haagse
Schoolschilderijen schonk aan het Rijksmuseum en meteen de zogenoemde Druckeruitbouw ﬁnancierde.

Kunstenaarsdorp

“De schenking van Els Blokker stelt Singer Laren in staat alle aspecten van het modernisme te tonen zoals dat tot bloei
is gekomen in dit kunstenaarsdorp,” stelt De Lorm. “Met
name Jan Sluijters is goed vertegenwoordigd met 41 werken. Hij heeft hier drie jaar gewoond en schilderde toen Larens landschap met fietsers (1911). Villa Vita Nuova, waar hij
op kamers zat met zijn vriendin, kijkt nu uit op de A1 maar
hij zag telegraafpalen, een voetbalveld, ﬁetsende vrouwen.
Zijn voorgangers schilderden landschappen met schaapjes, hij koos voor de symbolen van de nieuwe tijd, in knallende kleuren. Het is een van de eerste fauvistische werken
in Nederland, een hoogtepunt. De Blokkers kochten het in
2002 op de veiling. Nu is het weer waar het gemaakt is.”
Musea staan bekend als publieke instellingen, maar vrijwel alle musea zijn ooit begonnen als particulier initiatief.

Boijmans Van Beuningen, Van Abbe en Kröller-Müller – ze
dragen allemaal de naam van hun oprichters. Na de Tweede Wereldoorlog werd beheer en behoud van cultureel erfgoed echter steeds meer een overheidstaak. Particuliere
musea werden overgenomen door de staat, medewerkers
omgevormd tot ambtenaar en de ﬁnanciering geregeld via
subsidiestromen. De verzamelaar paste hier niet meer bij
en werd soms zelfs als lastig gezien.
Maar de terugtrekkende beweging die de overheid al jaren maakt, heeft de liefde tussen musea en particulieren
weer aangewakkerd. Mecenassen verbinden zich aan instellingen, zoals Han Nefkens aan Museum Boijmans Van
Beuningen. Sommige grote verzamelaars beginnen zelfs
een eigen museum, zoals Joop van Caldenborgh Voorlinden en Hans Melchers Museum More.
Er zijn kunstliefhebbers die zich verenigen en samen
museale aankopen of tentoonstellingen mogelijk maken.
Het van oorsprong Britse Outset is sinds 2012 actief in Nederland en ondersteunde onder meer het Tino Seghalretrospectief in het Stedelijk. Veel ouder nog is de Vereniging Rembrandt. Al 135 jaar ondersteunt deze vereniging
museale aankopen, zo’n dertig per jaar. Een dwarsdoorsnede daarvan is nu te zien in Museum Kröller-Müller onder de titel Als kunst je lief is.
Vereniging Rembrandt ondersteunt musea door heel
Nederland, groot en klein. Maar die moeten zelf met een
aankoopvoorstel komen, benadrukt directeur Fusien Bijl
de Vroe. “Bij de beoordeling daarvan staat de kunsthistorische waarde voorop: het moet een goed stuk zijn, ook binnen het oeuvre van de kunstenaar. Het moet bovendien
een zaalstuk worden. En er moet niet op tien andere plekken iets vergelijkbaars te zien zijn, tenzij daar een goede
reden voor is. Een vroege Rembrandt voor de Lakenhal in
Leiden, de plaats waar hij toen woonde, is dus begrijpelijk.
Maar weer een riviergezicht van Jan van Goyen niet.”
De museumaanwinsten die Vereniging Rembrandt mogelijk maakt, kosten tussen een paar duizend en een paar
miljoen euro. “Een kleine aankoop kan net zo belangrijk
zijn als een grote. De kracht van een kunstwerk heeft niets
van doen met euro’s. En wij laten ons in onze steun ook
niet aﬂeiden door die euro’s.”
“Verzamelen met één stem,” noemt Bijl de Vroe het collectieve kopen en schenken van de verenigingsleden.
“Verzamelen is een tweetrapsraket. Je kunt het voor jezelf
doen, maar ook voor het algemeen belang.”
Daar klinkt een moreel appèl in door, een pleidooi voor
burgerlijke gemeenschapszin, of zoals dat in Angelsaksische landen heet: civil society. De overheid moet echter
ook wat doen, vindt de directeur. “Het is belangrijk dat de
overheid laat zien dat ze het belangrijk vindt en meedoet.

‘De kracht van een
kunstwerk heeft niets
van doen met euro’s’
Ik maak me een beetje zorgen over de verlaging van de
giftenaftrek. Als die doorgaat zullen vooral de kleinere
schenkers afhaken.”

Monumentale Gestel

Vooralsnog gaat het goed met de vereniging. “Ons ledental groeit en we hebben meer te besteden, mede door de
legaten die we ontvangen. Maar als ik de 1,3 miljoen
museumkaarthouders vergelijk met de 16.000 leden van
onze vereniging, staan die cijfers niet in verhouding. Er
is nog een wereld te winnen.”
Verzamelaars en schenkers zouden wellicht voor meer
steun te porren zijn als ze invloed krijgen op het museumbeleid, zoals gebruikelijk is in Amerikaanse instellingen. Daar is Bijl de Vroe echter geen voorstander van.
“Particulieren een stem geven vanwege geld is een verkeerde prikkel. Dan kunnen er voorwaarden aan schenkingen worden gekoppeld. Dat moet je niet willen.”
Ook het Amerikaanse wining & dining om potentiële
schenkers te winnen, past niet in de Nederlandse context. “Het is ook niet nodig,” stelt De Lorm. “Er is de afgelopen decennia veel geld verdiend en daarmee zijn verzamelingen aangelegd. De eigenaren worden ouder en
hun kinderen willen de kunst meestal niet. Dan kijkt
men vanzelf naar een museum. Zo kreeg ik vorige week
nog een telefoontje van iemand die een majeure Breitner
wilde schenken en een paar maanden geleden kregen we
een monumentale Gestel aangeboden.”
Die vrijgevige verzamelaars staan in een traditie waar
Singer Laren zijn huidige vorm aan te danken heeft. Het
museumbezit werd de afgelopen jaren uitgebreid met de
collecties van de erven Hart Nibbrig, familie Groeneveld
en Renee Smithuis, adviseur en vriendin van het echtpaar Blokker. Ze bouwden voort op het fundament gelegd door William Singer, die in 1912 de villa neerzette
waar het museum in gehuisvest is. Na zijn dood bracht
zijn vrouw Anna de verzameling onder in een stichting.
“De schenking van Els Blokker is daar een mooi antwoord op: in nagedachtenis van haar man een passie delen met zo veel mogelijk mensen.”

U zal niet de enige zijn die even met de
ogen knippert bij binnenkomst van de
RAI. Daar ligt toch echt een poedelnaakt
meisje in de entreehal. De tocht deert
haar niet, haar lelieblanke huid is vrij
van kippenvel. Ze lijkt diep verzonken in
gedachten en heeft geen oog voor haar
omgeving.
Dit is geen nudistische performance
maar een werk van de Amerikaanse
beeldhouwer John DeAndrea. Amber
Reclining (2006) heet het en het is een recente aankoop van Museum Voorlinden.
Het Wassenaarse museum heeft meer
werk van DeAndrea in collectie en laat
momenteel Dawn (1985) zien als onderdeel van de collectiepresentatie.
Het werk van DeAndrea wordt gerekend tot het hyperrealisme, een stroming die opkwam in de jaren zestig en
zeventig. Het waren de hoogtijdagen van
de abstractie. Wie het waagde iets herkenbaars te schilderen of boetseren kon
rekenen op een veroordeling als ouderwets, reactionair en zelfs moreel fout.
Figuratie was door de nazi’s en hun voorkeur voor herkenbare, liefst romantische
afbeeldingen in een kwade reuk komen
te staan. Koele vlakken en neutrale
geometrie moesten redding brengen.
De hyperrealisten vonden dat weer beperkend en maakten als reactie daarop
werk dat niet alleen ﬁguratief is maar
zelfs echter dan echt.
DeAndrea’s schilderende collega’s
leefden hun imitatiedrift uit op het glimmende chroom van autobumpers en
lunchbarretjes. De beeldhouwer had en
heeft een obsessie met menselijke lijven.
Vrienden, familie en geliefden dienen
als model.
In het begin maakte hij mallen van lichaamsdelen met gips maar de resultaten waren DeAndrea te slordig. Al snel
stapte hij over op een vorm van life casting met siliconen. Hij werkte zijn beelden uit in plastic, glasvezel en polyester.
Voor maximale authenticiteit won hij informatie in bij tand- en oogartsen en gebruikte hij echt mensenhaar. Hij perfec-

De beeldhouwer
had en heeft een
obsessie met
menselijke lijven
tioneerde zijn methodes over een periode van vijftig jaar waarin hij meer dan
350 beelden maakte.
De laatste jaren giet DeAndrea zijn
beelden af in brons – Amber is ook gemaakt van dat materiaal. Hij geeft het
metaal een vlezigheid door eindeloos
veel lagen verf aan te brengen. Daardoor
lijkt het alsof de spieren doorbloed zijn
en er aderen onder het huidoppervlak
liggen. Elk beeld kost de kunstenaar duizend uur schilderwerk.
DeAndrea wordt vaak in één adem genoemd met Duane Hanson en Ron
Mueck, van wie Voorlinden overigens
ook werk in collectie heeft. Maar terwijl
Hansons zwervers een mengeling van afkeer en medelijden oproepen en Muecks
ﬁguren ogen alsof ze het liefste wegkruipen in een hoekje, zijn DeAndrea’s creaties bijna altijd mooi en jong. Meestal
zijn het vrouwen, bij voorkeur naakt.
Toch is dit geen porno, of zelfs erotiek.
Bij DeAndrea gaat het om andere emoties dan lust. Toch is een deel van zijn
werk in het huidige #MeToo-tijdperk
nog moeilijk te verdedigen. Het duo
bijvoorbeeld dat hij op Documenta 5
(1972) liet zien: een geklede, afstandelijk
kijkende man en een smachtende naakte
vrouw. Een toonbeeld van macho hardheid en feminiene afhankelijkheid. Amber is wat dat betreft zelfstandiger en
meer van deze tijd. Sterker nog, zij
dwingt ons, de kijker, in het defensief.
Want wat staan we daar nou te gluren?

John
DeAndrea’s
Amber
Reclining
(2006)
dwingt de
kijker in het
defensief.
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‘Ik borduur
uit respect’
Met leer, verf, pailletten en garen maakt Preta
Wolzak in ‘middeleeuws tempo’ de portretserie
Fighting Females. Opvallend: haar sterke
vrouwen worden amper genoemd in de boeken.
Sophia Zürcher

Het Parool | Zaterdag 17 november 2018

‘Ik heb het geborduurde portret al vier keer uitge-

haald, ik hoop dat het deze keer gaat lukken,’ mailt Preta
Wolzak voorafgaand aan het interview. Tijdens ons gesprek in haar atelier aan de Egelantiersgracht blijft ze
naarstig in de weer met naald en draad.
Wolzak borduurt een portret van Emily Warren Roebling
(1843-1903), wiskundige en getrouwd met Washington
Roebling die ingenieur was. “Hij kreeg de opdracht een
brug te bouwen, de Brooklyn Bridge. Voor de constructie
moest hij onder water kijken hoe de situatie daar was,
waarbij hij de caissonziekte opliep. Toen nam zijn vrouw
het over. Terwijl ze een kind had en haar schoonvader
stierf aan tetanus, ontwikkelde zij dus die brug. Dan heb je
al mijn respect. Ze was een sterke vrouw in een mannenwereld en daarom wil ik een eerbetoon maken.”
Wolzak pauzeert om een pennetje te pakken waarmee ze
de kin van Roebling wat bijtekent. Ze doet veel meer dan
alleen borduren. Elk portret van een vrouw begint met een
zoektocht naar een goede foto, die Wolzak vervolgens bewerkt in Photoshop en afdrukt op doek. Dan begint het
proces van borduren, verven, stukken leer erop plakken
en pailletten aanbrengen. “Ik moet mijn adoratie voor de
vrouw in beeld brengen, daarom zal Roebling grote gouden oorbellen krijgen. En dat ik haar borduur is ook een uiting van respect, want daar ben ik heel lang mee bezig,
echt heel lang. Ik hoop dat de vorming van zo’n portret in
een middeleeuws tempo haar eer aan doet.”

Beta Angels

Geborduurde
portretten uit
de serie Fighting
Females: Mali (l)
en Wangari
Maathai.
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Waar heeft ze het borduren geleerd? “Ik heb op de Gerrit
Rietveld Academie gezeten, maar daar leer je dit soort dingen niet. Ik denk dat je voor borduren ook geen opleiding
hoeft te hebben, maar je moet wel gevoel voor materialen
hebben.” Enthousiast scharrelt ze rond in haar atelier om
garen en stukjes leer te laten zien: “In Italië vond ik draad
met daaromheen twee wikkels, daarmee heb ik de kraag in
het portret van Wangari Maathai gemaakt. De wol die ik nu
gebruik als hoed voor Emily komt van een schapenboer in
New Hampshire, die een zak wol had waar de verf niet
egaal had gepakt, wat ik prachtig vind.”
Roebling wordt deel van haar serie Fighting Females,
waarvan zij er ook een paar op PAN Amsterdam zal tonen.
Met deze serie eert zij vrouwen die ‘enorme vooruitgang

Met Fighting Females
eert Wolzak vrouwen die
‘een enorme vooruitgang
hebben geboekt’

Preta Wolzak:
‘Ik moet mijn
adoratie voor
de vrouw in
beeld brengen.’

hebben geboekt voor hun families, dorp, land, wereld’.
Eerder maakte ze werken over de eerste mensen die
slachtoﬀer werden van klimaatverandering en toerisme
(Ma Petite Inuite), de eerste poolreizigers die iets heel bewonderenswaardigs deden maar ook het startschot gaven
voor de exploitatie van de polen (Everybody Needs A Hero)
en maakte ze een groepsportret van vijf belangrijke bètavrouwen (Beta Angels).
De serie Fighting Females begon met de Keniaanse professor Wangari Maathai, die zich als oprichter van de
Green Belt Movement inspande voor het milieu en mensenrechten. Daarna las Wolzak over Roebling in The New
York Times, in een artikel over vrouwen die veel hebben
bereikt, maar niet werden gezien. De portretserie groeide
verder, met Marsha P. Johnson, die opkwam voor homoen transgenderrechten, Marie Claire uit Rwanda die zich
inzette tegen het stigma van aids, en vrouwen uit Mali
waar vrouwenbesnijdenis nog traditie is.
“Het zijn vrouwen die zich kwetsbaar maakten doordat
ze een vuist maakten tegen misstanden. Ze lagen constant
onder vuur. Maar ze worden bijna niet genoemd in de boeken, als je het vergelijkt met hun mannelijke evenknieën.
Volgens mij omdat ze niet zo’n last hadden van hun ego.”
Over Roebling is nog wel informatie te vinden, maar ze is
nu ook bezig met een portret van de veel minder bekende
Limeyo Abon, die op de Marshalleilanden woonde. “De VS
deden daar kernproeven die zo heftig waren dat de bewoners van een aantal atollen gedwongen werden te verhuizen, en nu dreigen zij nogmaals te moeten verkassen door
de stijgende zeespiegel. Dat kwetst me echt. Abon was een
voorvechtster die wereldkundig maakte welke misstanden daar in de Grote Oceaan plaatshadden en -hebben.”

Paintballen op de Zuidpool

Naast vrouwenrechten is klimaatverandering een thema
dat Wolzak aan het hart gaat. Ze heeft vier nieuwe werken
gemaakt voor haar serie Arctic Charade. “Het gaat over de
gekte van mens. Ik vind dat er plekken op de wereld moeten zijn die vrij zijn van alle slechte daden van de mens,
van de grondstofdelving en het toerisme. Bijvoorbeeld de
Zuid- en Noordpool. Ik snap dat er onderzoekers naartoe
gaan, maar ik begrijp de toeristen niet. Waarom geven
mensen 15.000 dollar uit voor een cruise van een week in
het arctisch gebied? Ik heb een keer ruzie gehad met een
fotograaf die ging paintballen op de Zuidpool. Ik vind dat
niet gepast, ik wil dat soort gedrag bevechten.”
Dat doet ze door negentiende-eeuwse foto’s van acrobaten en clowns in landschappen van smeltende poolkappen te fotoshoppen. “Ik kies voor een acrobaat, of een
krachtpatser of een blufkikker, omdat ik daar de onbezonnenheid van mensen mee wil weergeven, dat ‘kijk eens
wat ik kan en wat hebben we een fun’. Als we niet oppassen, dreigt de hele wereld een pretpark te worden. Daarom
blijf ik bezig met deze serie, want het gaat maar door.”
Wolzak maakt zich steeds kwader: “Ik heb op zich niets
tegen toeristen, maar wel als ze stoned op een bierﬁets in
Amsterdam stappen, wel als ze denken dat ze zich alles
kunnen permitteren op de Noordpool. Je moet een beetje
respect hebben voor je omgeving, je bent niet de enige op
de wereld.”
Toch zie je die woede niet direct terug in haar kunstwerken; ze wil niet wijzen met haar vinger, maar haar boodschap verpakken in humor. Op het eerste gezicht zien haar
schilderijen uit de Arctic Charade-serie er zelfs heel vrolijk
uit. “Ik vind het ook te plat om afval in het poollandschap
te plaatsen. Ik denk dat als je je boodschap heel rauw
brengt, de mensen die je wil bereiken niet naar je kunstwerk kijken. Ik hoop dat mensen naar het werk worden getrokken, ernaar kijken en dat dat tot een gesprek leidt.”
Wolzak werkt voorlopig nog even door, en zal uiteindelijk een neongele streep over het gezicht borduren, net als
bij al haar andere portretten van wetenschappers, bètavrouwen, pioniers en activisten. “Toen ik thuis aan mijn
eerste portret werkte, viel er een streep zonlicht precies
over het gezicht. Dat vond ik heel mooi. Nu krijgen alle
portretten als ﬁnish een gele streep, waarmee ik wil uitdragen dat dit mijn familie is.”
Wolzaks werk is te zien bij Rademakers Gallery, stand 3.

Schilderij met butsen
en knoesten en al

Bij Carina
Ellemers
is een schilderij een
raam op de
wereld.
FOTO’S VOLKER
RENNER

Hoe sensueel kan een geschilderd vierkant zijn? In het
geval van Carina Ellemers: heel erg. Haar geometrische
vormen hebben een stoffelijkheid die je wilt aanraken.
Edo Dijksterhuis

Als kind kon Carina Ellemers al gebiologeerd zijn door iets eenvoudigs als een
plastic netje voor mandarijnen. De manier waarop de mazen zich verwijden tot
groene omlijstingen van het fruit en zich
weer vernauwen tot donker gekleurd
vlak. Onbegrijpelijk, vond ze, dat zo’n
wondertje in de vuilnisbak belandde.
Haar verwondering kwam weer volledig tot bloei toen ze op de Rijksakademie
besloot te gaan schilderen. Voordat ze
zelfs maar toekwam aan het selecteren
van verf was ze al in de ban van de verschillende soorten canvas waar ze uit
kon kiezen. Schitterend materiaal, met
horizontale en verticale draden en kleine oneﬀenheden die het patroon van
schering en inslag verstoren. Zonde om
dat weg te witten, zoals bijvoorbeeld
Mondriaan dat deed. Die wilde een blanco vlak, zonder eigenschappen of aﬂeidingen. Ellemers wil het materiaal juist
laten spreken: bij haar wordt de drager
zelf onderwerp van het schilderij. Ze
heeft een voorkeur voor eenvoudige
materialen: katoen, badstof, velours.
Maar ook bloemetjesstof of een theedoek, zoals Van Gogh ook weleens gebruikte als ondergrond voor een werk.
Bij Ellemers is een schilderij een raam
op de wereld. Zoals schilderijen dat al
waren voordat we fotograﬁe, tv of computerschermen hadden. Soms is dat heel
letterlijk en kan je er echt doorheen kijken. Haar schilderijen op kaasdoek zijn
transparant als een voile. De latten van
het spieraam zijn zichtbaar maar ook de
muur erachter. Die worden zo allebei onderdeel van de afbeelding, met onregelmatigheden, butsen en knoesten en al.
De schilder is van oorsprong ﬁlmmaker. Na de Rijksakademie werd ze bekend met kunstzinnige ﬁlms maar ook
documentaires voor onder meer de
VPRO. Dat verleden klinkt door in haar
woordkeuze. Als ze het over een compositie heeft, zegt ze ‘kadrering’. Schilderen staat voor haar gelijk aan monteren.
Wat ze op haar doeken schikt en herschikt zijn geometrische patronen. Daar-

in volgt ze Mondriaan wel. Ze staat in
een abstract minimalistische traditie.
Met een zwart vierkant knipoogt ze naar
het absolute nulpunt van Malevich.
Haar patronen, die lijken op huishoudelijk textiel, roepen het werk van Daan
van Golden in gedachte. Maar bij Ellemers krijgen de blokjes, strepen of zelfs
een kier – simpele, kleine voorstellingen
– iets aards en sensueels. Ze zijn namelijk niet alleen vlak maar ook oppervlak.
En je moet je als kijker beheersen om ze
niet even te aaien.
Dat tactiele is een gevolg van Ellemers’
werkwijze. Ze spant het doek op het spieraam en rekt en strekt net zolang tot het
materiaal gaat ‘spreken’. Soms haalt ze
het er dan weer af om het op een andere
manier opnieuw op te spannen. Het
schilderij wordt als het ware tot leven
gemasseerd.
In het verleden konden die werken
behoorlijk groot zijn, tot wel twee bij
tweeënhalve meter. De laatste tijd zijn de
formaten veel bescheidener. De maker
heeft vertrouwen in haar zeggingskracht
en er is geen vrachtwagen voor nodig om
de uiting daarvan te transporteren. Haar
nieuwe schilderijen zijn studies voor een
eenvoudiger, lichter leven. En misschien
ook een herinnering aan de tijd dat een
mandarijnennetje al genoeg was.
Ellemers’ werk is te zien bij Hidde van
Seggelen, stand 40.

Ze rekt en strekt
het materiaal tot
het ‘spreekt’
Carina Ellemers
is van oorsprong
filmmaker.
FOTO TAMMY VAN
NERUM
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Roze poef,
beddenpan
of toch een
Romeins
vaasje?
‘Deens design is krachtig door zijn eenvoud’
Gooitsen Postma
Gallery Zitzo
Krom Boomssloot 4a
Stand 149
Het grootste object van Gallery Zitzo op PAN
mag gerust een blikvanger worden genoemd.
Comet sectional sofa-lounge, zo heet het oﬃcieel, deze kleurrijke sofa met roodpaarse
leuning en roze poef. Het bankstel is ontworpen door Vladimir Kagan (1927-2016), die in
Duitsland werd geboren als zoon van een
Russische meubelmaker. Hij vertrok op tienjarige leeftijd naar de Verenigde Staten, waar
hij zich specialiseerde in architectuur en design.
“Kagan had al op jonge leeftijd een atelier
gehuurd in New York,” vertelt Gooitsen Postma, eigenaar van Zitzo Gallery. “Daar kwam
op een gegeven moment een blonde vrouw
binnenlopen die een mooi bedmeubel bij
hem kocht. Die vrouw bleek Marilyn Monroe
te zijn en daarmee was zijn naam gevestigd.
Vervolgens wilden allerlei artiesten en kunstenaars zijn ontwerpen kopen.”
Postma handelt inmiddels achttien jaar in
moderne designmeubels. Aanvankelijk zat
hij in de accountancy. Toen hij op een ochtend naar een klant ﬁetste, vond hij langs de
gracht een stoeltje. “Dat heb ik meegenomen
naar de klant, en later naar huis.”
Postma ging informatie over de stoel opzoeken, verdiepte zich in de ontwerper Arne Jacobsen. Die eerste stoel heeft hij altijd bewaard, als een soort symbool voor zijn
fascinatie voor Deense vormgeving.
De accountancy liet hij snel achter zich en
hoewel Postma niet uit een familie kwam met

ondernemers, werd hij handelaar in moderne meubels en ander design. Achttien jaar
geleden opende hij de galerie annex winkel
op de Krom Boomssloot.
PAN noemt hij een thuiswedstrijd waar hij
zijn klanten persoonlijk kan ontmoeten. “De
laatste jaren is het vak nogal veranderd. Door
het internet is de winkelfunctie sterk gewijzigd. Negentig procent gaat via internet naar
het buitenland.”
Gallery Zitzo is gespecialiseerd in design en
vormgeving van 1920 tot 1970, maar soms
treedt Postma daarbuiten. “Ik geloof wel in
specialisatie maar die aluminium boekenkast is bijvoorbeeld gemaakt in 2000,” zegt
hij wijzend op een rond meubel van Ron
Arad. Mooi ingenieus detail: als je de boekenkast als een wiel voortduwt, blijven de boeken gewoon op hun plaats. “Het is een zeldzaam meubel waarvan er maar 25 zijn
gemaakt, een vergelijkbaar exemplaar heb ik
een aantal jaren geleden aan een museum in
Amsterdam verkocht.”
“Vorige week heb ik een zeer zeldzaam computer workstation uit 1994 gekocht, de Clipper CS-1 van de Amerikaanse ontwerpers
Douglas Ball en Jeﬀ Sokalski. Fantastisch
ontwerp.”
Toch ligt zijn hart bij Scandinavisch design,
zegt Postma. Vooral bij Deense objecten. Op
PAN toont hij ook een vouwkrukje van gepolijst staal en zwart leer, ontworpen door Poul
Kjærholm. “Het is heel ingenieus gemaakt,
als je hem inklapt doen de poten denken aan
een propeller. Ik ben een enorme fan van deze ontwerper. Deens design is krachtig door
zijn eenvoud. Het is trouwens ook een ﬁjn en
prettig land om naartoe te gaan.”

‘Vroeger had ik doktoren, nu ook taxichauffeurs’
Mieke Zilverberg
Kunsthandel Mieke Zilverberg
Frans van Mierisstraat 67 B
Stand 130
“Dit ga ik je even laten voelen. Dat is letterlijk
vederlicht!” Mieke Zilverberg (70) herhaalt
het woord nog een paar keer om het te benadrukken. “Ve-der-licht!” Even later staat de
verslaggever met een Romeins vaasje in zijn
handen. Tweeduizend jaar oud en inderdaad: vederlicht.
Zilverberg geeft en passant een minicollege
over het object. Hoe men al sinds het jaar
3000 voor Christus in staat was glas te maken, maar dat het blazen van glas pas in de
eerste eeuw voor Christus werd uitgevonden.
Hoe de handvatten van het vaasje tijdens het
maken met koperpoeder zijn vermengd,
waardoor ze nu knalblauw zijn. Ze vertelt dat
er destijds ‘welriekende oliën’ in werden bewaard en dat dit vaasje als grafgift is meegegeven aan een dode.
“Glas heeft iets magisch, als het kapot is, interesseert het niemand meer iets, is het niets
meer waard.” Zilverberg laat nog een ander
stuk Romeins glas zien, een groenblauw kannetje uit de vierde of vijfde eeuw. “Er zitten
vijf handvatten aan! Dat is eigenlijk heel bizar.” Een echte reden voor die vijf handvatten
is er niet. “Het is design.”
Er volgt een gang langs andere bijzondere
objecten die ze op de PAN laat zien. Het oudste object is een grote kom uit het zuidwesten
van Anatolië, het huidige Turkije. Het is ongeveer 7500 jaar oud en versierd met rode
hoekige lijnen (links op de foto). “Onder in de
schaal zie je duidelijk twee ogen. En dan is

het niet moeilijk om ook een neus en een
mond te zien. Als je hem met water vult en
gaat bewegen, dan lijkt het of de kop gaat praten en bewegen. En als je hem omkeert zie je
precies hetzelfde. Dit is het oudste design dat
ik ooit gezien heb.”
Maar ze laat ook iets splinternieuws zien.
Fotograaf Jimmy Nelson exposeert acht foto’s uit zijn tweede fotoboek: A Tribute to Humanity. “Jimmy fotografeert stammen die
zullen verdwijnen en ik doe in culturen die al
verdwenen zijn. Zo lopen de lijnen door vanuit de oudheid naar de toekomst.”
Zilverberg handelt al sinds 1977 in objecten
uit de mediterrane oudheid. Twee jaar geleden verhuisde ze van het Rokin naar het Museumkwartier, dat voor haar klanten veel bereikbaarder is. Volgens Mieke Zilverberg
blijft archeologie onverminderd populair.
“Het leuke is, vroeger zaten we echt in een niche met kamergeleerden, met mensen die
gymnasium hadden gedaan. Tegenwoordig
is dat niet meer zo. Iedereen heeft gereisd,
naar Italië, Griekenland, Egypte of zelfs Iran
en Irak. Er worden ook elke keer vondsten gedaan die in de media breed worden uitgemeten. Dus vroeger had ik vooral notarissen,
dokteren en classici als klant, nu komen ook
taxichauﬀeurs, want die zijn ook in Egypte
geweest. De belangstelling voor archeologie
is veel breder geworden.”

Drie kunsthandelaren op PAN
vertellen over hun specialiteit
en de veranderende smaak en
handel. ‘Negentig procent gaat
via internet naar het buitenland.’
tekst Kees Keijer, foto’s Renata Dutree

‘Als je niet de passie hebt, is het niet makkelijk’
Joseph Estié
Salomon Stodel Antiquair
Spiegelgracht 11
Stand 123
Joseph Estié (58) is een van de initiatiefnemers en medeoprichters van PAN. Hij vertelt enthousiast over de ‘zes dissidenten’ die
in 1985 wegbleven van de Oude Kunst- en Antiekbeurs Delft en die vervolgens in Amsterdam een nieuwe beurs oprichtten. Hij is
sinds 1982 antiekhandelaar en bestiert Salomon Stodel Antiques, dat in 1859 in Dordrecht werd opgericht.
“Benedictus Stodel was een Jood met een
tweedehands handeltje in Hollandse hogehoeden. Hij sneed de ‘pijp’ eraf en maakte er
kapelaanshoedjes van. Het katholicisme was
in opkomst, dus met die hoedjes ging hij de
boer op. Stodel werd bij boeren, burgers en
buitenlui vaak in natura betaald en al snel
ontstond er een handel in Delfts blauw, koper
en ander antiek.”
Estié loopt even weg en komt dan terug met
een koperen pan aan een lange, getorste houten steel. “Deze beddenpan is al meer dan
honderd jaar in bezit van de ﬁrma. Er gingen
gloeiend hete stenen in en daarmee kon je
het bed voorverwarmen. Gemaakt tussen
1680 en 1710. Daar hebben we er tien of twaalf
van.”
Salomon Stodel Antiquites is een generalist, een antiekzaak die alle disciplines verkoopt. Dat type antiquair heeft het tegenwoordig moeilijk, weet Estié. “De oude zaken
gaan er allemaal aan. Even verderop zat een
zaak die al vier generaties oud is, maar nu
wordt gesloten. Geen opvolging. Als je niet de

passie hebt, is het niet makkelijk.”
Als kind in Overijssel raakte hij gefascineerd door oude spullen. “Bij ooms en tantes
wilde ik het liefst op zolder kijken. Ik was als
kindje astmatisch dus ik moest veel naar de
huisarts. Die had een schitterende koperen
deurbel die ik er het liefst af wilde slopen, zo
mooi vond ik dat.”
Zijn pronkstuk op PAN is een tafel die vervaardigd is op een steenworp afstand van de
winkel aan de Spiegelgracht. “Hij is gemaakt
door Jan van Mekeren, een houthandelaar en
meubelmaker. Zijn stukken staan nu in het
Rijksmuseum, het Victoria & Albert Museum
in Londen en het Metropolitan in New York.
Het is een tafel, maar ook een proeve van bekwaamheid.
Van Mekeren kon toveren met hout. Wat we
nu zien, is allemaal vervaagd. Als je het zou
restaureren in de originele kleuren zou er een
bontgekleurde tafel tevoorschijn komen, met
knalrode bloemen en groene blaadjes. Je zou
er nu van schrikken en het waarschijnlijk ordinair vinden.”
De tafel kost 95.000 euro. “Het is een volstrekt museaal stuk.”
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