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Deze zomer zal het ons benieuwen of dat weer gebeurt.
Twee grote en compleet verschillende tentoonstellingen
concurreren om de gunst van het publiek. Met Avantgarde
in Groningen. De Ploeg 1918-1928 hopen we ook bezoekers van buiten de schare trouwe fans van deze belangrijkste
Groninger kunststroming te trekken. Een heel ander verhaal
is de tentoonstelling die één verdieping hoger te zien is: de
eerste museale presentatie van de wereldberoemde celebrity-
fotograaf David LaChapelle. Gaan onze Ploegbezoekers ook
naar LaChapelle en omgekeerd? En zo ja, hoe zullen ze reageren? Eén ding is zeker: ze zullen zich niet vervelen.

Foto: Ewoud Rooks

We hebben deze zomer nog meer gasten in huis, waaronder meesterwerken uit de collectie Arntzenius, uit Museum
Gouda. Gerard de Kleijn, oud-directeur van het Gouds
museum, kwam met het idee om die collectie voor een tijdje
te ruilen met onze Veendorp-collectie. Beide verzamelingen
vullen elkaar uitstekend aan en het publiek kan de meesterwerken vergelijken. Een kleine sensatie is het bezoek van
Abel Tasman, die na 375 jaar terugkeert naar zijn geboorteplek. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op pagina 46.

Geachte lezer,
We houden regelmatig enquêtes onder onze bezoekers en
een van de dingen die we dan altijd willen weten is: Waarom
bent u naar het Groninger Museum gekomen? Meestal
noemen mensen dan een bepaalde grote tentoonstelling.
Soms geven ze aan dat ze komen voor het museum zelf –
en dat vinden we heel fijn om te horen. We zijn ons ervan
bewust dat niet iedereen alle tentoonstellingen even aantrekkelijk vindt. Maar vaak zijn het juist de tentoonstellingen
waar mensen niet speciaal voor kwamen die eruit springen, in
positieve zin. Tijdens David Bowie Is in de winter van 2015/16
schreven veel mensen dat ze de tentoonstelling van Joris
Laarman, die toen ook te zien was, minstens even interessant
hadden gevonden.

In september en oktober kunt u als museumbezoeker een
gesprekje aanknopen met twee hele bijzondere gasten:
Hella en Freek de Jonge zijn maar liefst zes weken lang elke
dag te gast in het museum! Ze laten eigen creaties zien, maar
praten ook over hun kunst met bezoekers.
Als u ook zelf iets kwijt wilt dan kan zelfs dat! In de tentoonstelling Avantgarde in Groningen. De Ploeg 1918-1928
werken we voor de eerste keer met ‘praatjesmakers’. Dat zijn
museummedewerkers die een praatje met u aanknopen op
zaal. De achterliggende gedachte is storymaking in plaats
van storytelling. Normaal vertellen wij u het verhaal achter de
kunstwerken, nu vragen we u om een eigen verhaal te maken.
Dat kan een herinnering zijn of een persoonlijke ervaring. We
zijn nu al benieuwd.

David LaChapelle, Miley Cyrus: I Walk out of My Prison, Los Angeles, 2017, chromogenic print
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Leden van De Ploeg na de opening van de allereerste Ploegexpositie, 2 februari 1919, foto Simon
Steenmeijer, Groninger Museum
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David LaChapelle, After the Deluge: Museum (What Was Once Priceless Is So Again), Los Angeles, 2007, digital color C-print
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Jan Wiegers, Affiche voor ‘Le Boeuf sur le toit’, 1925,
(detail), kleurenhoutsnede op papier, Groninger
Museum, verworven met steun van het Kammingafonds

Muziek
& theater
DOOR JIKKE VAN DER SPEK

‘Prachtig waren de maskers van Jan Wiegers; ik heb
op dit gebied nooit mooier werk gezien; het was soms
alsof die koppen van papier-maché meeleefden bij alles
wat er gebeurde. […] Het orkest […] speelde de muziek
buitengewoon verdienstelijk; de heer Ruyneman had
hier heel wat weten te bereiken.’ Buitengewoon enthousiast recenseerde het Nieuwsblad van het Noorden op
8 mei 1925 een spraakmakende muziekuitvoering van
de avond daarvoor. Onder leiding van dirigent Daniël
Ruyneman bracht studentenmuziekvereniging Bragi
de Nederlandse première van Le Boeuf sur le toit, een
avant-gardistisch muziektheaterstuk met muziek van
Darius Milhaud en een surrealistisch ballet door Jean
Cocteau. De revolutionaire toonkunstenaar Daniël Ruyneman was sinds 1922 lid van De Ploeg. Jan Wiegers
ontwierp het decor, de enorme maskers en het affiche
en H.N. Werkman het programmaboekje. Het werd
daarmee ‘een daad van echte Ploegkunst’, zoals het in
augustus 1925 werd omschreven in het Ploegorgaan
Het Kouter.

Poort werden lid, naast ‘dubbeltalenten’ als Job Hansen en
Hendrik de Vries. Zij vormden een bont gezelschap kunstenaars. Aanvankelijk traden ook traditionelere kunstenaars
toe, maar gaandeweg kregen de moderne tendensen, die
vanaf het begin al duidelijk aanwezig waren, de overhand. De
vernieuwingsdrift kreeg in 1921 een beslissende impuls, toen
Wiegers na een gezondheidskuur in Davos terugkeerde in
Groningen. In Zwitserland was hij bevriend geraakt met de
Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner. Hij leerde van
hem nieuwe schilderkunstige en grafische technieken en
ontwikkelde een uitgesproken expressionistische vormentaal.
Weer thuis bracht hij zijn enthousiasme voor nieuwe artistieke
mogelijkheden over op zijn Ploeggenoten. ‘De ceremoniemeester heeft het spel laten beginnen’ schreef Job Hansen
over de belangrijke rol van Wiegers. En dat spel ontwikkelde
zich verder, zodat er een heel eigen Groninger variant van het
expressionisme ontstond. Naast het expressionisme bloeide
ook de abstracte kunst op met Wobbe Alkema, H.N. Werkman en Jan van der Zee. In 1925 waren deze ‘blokjesphantasieën’, zoals ze betiteld werden in een krantenbespreking,
voor het eerst op een Ploegexpositie te zien.

Ceremoniemeester
Het waren de hoogtijdagen voor De Ploeg; een bruisende
tijd vol nieuwe ontwikkelingen. Zeven jaar daarvoor, in 1918
had een aantal jonge kunstenaars De Ploeg opgericht. De
kunstkring groeide snel met leden als Jan Altink, Johan
Dijkstra, George Martens en Alida Pott. Later sloten bijvoorbeeld Jan van der Zee en Wobbe Alkema zich aan. En niet
alleen schilders, maar ook architecten als Egbert Reitsma en
Evert van Linge en letterkundigen als Josef Cohen en Herman

Enscenering der absolute muziek
De Ploeg was nooit bedoeld als strikt een schilders vereniging. Niet voor niets was de betiteling ‘Groninger Kunstkring’
aan de naam toegevoegd. En juist doordat allerlei disciplines
vertegenwoordigd waren, kwamen dwarsverbanden en bijzondere samenwerkingen tot stand. De architecten verbouwden ateliers voor Ploegleden, George Martens beschilderde
voor Egbert Reitsma de gewelven van Reitsma’s kerk in
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Jan Wiegers, Intérieur bohémien,
1925, was/olieverf op doek,
70 x 80 cm. Groninger Museum.

Kollum en er verschenen publicaties met literaire bijdragen
gecombineerd met illustraties. En natuurlijk vielen ook de
door Ruyneman geïnitieerde muziekvoorstellingen hieronder.
Een jaar na de succesvolle uitvoering van ‘Le Boeuf’ stond
in 1926 opnieuw een spektakelstuk op het programma:
de ‘enscenering van absolute muziek’. Moderne muziek
van Satie, Debussy en van Ruyneman zelf werd gecombineerd met bewegende decors en lichtbeeldprojecties van
Johan Dijkstra. Opnieuw een uiterst modern idee: ‘Vooral
de pogingen om den indruk van absolute muziekstukken
door ensceneering, door kleur- en lichteffecten te verhoogen,
zooals indertijd Skriabin het reeds voorgesteld en ten uitvoer gebracht heeft, hebben de belangstelling gewekt’, zo
beschreef de NRC.1 Een aantal recensenten vroeg zich af in
hoeverre La Cathédrale Engloutie, van Debussy en Le prestidigitateur chinois van Satie als ‘absolute’ muziek opgevat
konden worden, maar evengoed werd de combinatie met
Dijkstra’s projecties bewonderd. Zelfs terwijl de uitvoering

Johan Dijkstra, dia voor lichtbeeldprojectie bij La Nuit, Mère des songes
van Daniël Ruyneman, 1926, aquarel op glas, 8,5 x 8,5 cm, Stichting Johan
Dijkstra, Groningen.

niet helemaal vlekkeloos verliep: ‘Het eerste nummer slaagde
minder goed, door de nukken en grillen van een voordoek
dat niet geheel zakken wilde, wel zich in allerlei, overigens
fantastische bochten te wringen wist’.2 Dit debacle met een
onhandelbaar decorstuk vond juist plaats bij het door Ruyneman zelf geschreven La nuit, mère des songes. Dat deed niet
af aan de waardering van de recensent van de Provinciale
Groninger Courant: ‘[…] ik geloof dat hier een mogelijkheid
geopend is die tot schoonheid kan leiden. En dat gevoel heb
ik het sterkste gehad bij datgene van de drie nummers dat
gedeeltelijk mislukte: ik bedoel ‘La Nuit, mère des songes’
van Ryneman en Dijkstra. Uit dat werk dat, dunkt me, samen
gemaakt moet zijn, sprak een geheel!’ ‘Ik had graag een herhaling willen zien’, eindigde hij spijtig.

Avant-garde in Groningen
Een herhaling is er nooit van gekomen. Althans, tot nu toe.
Het Groninger Museum organiseert in dit Ploegjaar, honderd

jaar na de oprichting, een expositie onder de titel Avantgarde in Groningen. De Ploeg 1918-1928. Onder dezelfde
titel is eveneens een veelomvattend boek verschenen dat
de eerste tien jaar van de kunstkring bespreekt en laat zien.
De jaren tot 1928 worden beschouwd als de hoogtijdagen
van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Juist in die eerste
tien jaren leidde de gezamenlijke vernieuwingsdrang tot de
opbloei van een Groninger modernisme. Door de intensiteit van het verenigingsleven, de onderlinge stimulans en
een samenballing van artistiek talent bracht De Ploeg in die
stormachtige eerste tien jaren in Groningen de doorbraak
van de moderne kunst tot stand.
De tentoonstelling opent met een theatrale en muzikale installatie, waarin de wervelende avant-gardistische
sfeer van die jaren opgeroepen wordt. In deze evocatieve
compositie wordt de registratie getoond van een heropvoering van Le Boeuf sur le toit, in 1988 uitgevoerd als

samenwerkingsproject van het Prins Claus Conservatorium en Academie Minerva. Deze filmfragmenten worden
afgewisseld met een kijk- en luisterspel, waarvoor de unieke
glasbeelden van Johan Dijkstra voor het eerst sinds 1926
aan het publiek getoond worden. Dijkstra heeft de ‘dia’s’
altijd bewaard, evenals het draaiboek dat hij maakte voor
de voorstelling. Voor de tentoonstelling nu, in 2018, maakte
vormgever Rudo Menge samen met Bjorn Eerkes (montage en editing) een nieuwe compilatie van de beelden van
toen. Componist en musicus Jan Meiborg maakte van de
muziekstukken van Milhaud, Satie, Debussy en Ruyneman
een nieuw arrangement en speelde ze in. Van La nuit, mère
des songes was sowieso de muziek niet meer te vinden.
Waarschijnlijk heeft ‘Danny’ in 1926 voor de vuist weg geïmproviseerd, zoals blijkt uit herinneringen van Dijkstra: ‘En tot
besluit op verzoek van Danny een stuk door mijzelf bedacht:
„La nuit, mère des songes”, waarbij Danny muziek maakte of
improviseerde. Zou die muziek nog bestaan?’
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'De ceremoniemeester
heeft het spel laten
beginnen’ schreef
Job Hansen over de
belangrijke rol van
Wiegers.'

Alida Pott, Affiche ‘Jurievrije tentoonstelling De Ploeg’, 1921,
gouache op papier, 105 x 78 cm, Particuliere collectie.

Eerste affiches
Het machtige reclamemiddel
Deze avant-gardistische overdaad zou misschien het zicht
kunnen ontnemen op de puur praktische doelstellingen van
De Ploeg bij oprichting. Natuurlijk ontstond het initiatief vanuit
de artistieke gedrevenheid van een groep jongere kunstenaars, met de wens om het Groninger kunstklimaat voor hen
gunstiger te stemmen. Maar de kunstkring kende geen artistiek programma en stelde zich op als een ‘belangenvereniging’. In de statuten die direct na de oprichting zijn gemaakt
staat: ‘De vereniging stelt zich ten doel de Groninger artiesten
nader tot elkaar te brengen en het kunstleven op alle wijzen
te bevorderen.’ De daadkracht die in deze praktische zaken
uitging van de vereniging, wordt getoond op de expositie, bijvoorbeeld aan de hand van een uitgebreide serie getekende
affiches uit de beginjaren. Het organiseren van exposities
stond als doelstelling voorop. Maar even belangrijk was het
om de clubkas te spekken door het aantrekken van kunstlievende leden, én om het publiek warm te maken voor moderne
kunst. Het organiseren van lezingen werd daarbij als ‘machtig
reclamemiddel’ gezien. De Ploeg haalde grote namen naar
Groningen van sprekers die eigentijdse ontwikkelingen in de
kunst bespraken. De titels zijn veelzeggend. In 1920 kwam
Van Gogh-kenner Just Havelaar spreken ‘Over de beteekenis
der moderne kunst’ in 1921 industrieel ontwerper Piet van
Stam over ‘De geest der tijden in de kunst’ en een jaar later
behandelde architect H.P. Berlage ‘De crisis en de kunst’. De
kleurige affiches die de lezingen aankondigden, vielen op in
het straatbeeld in Groningen. Dit blijkt uit berichtgeving in de
krant: ‘Smaakvolle affiches, door leden van den kunstkring
“De Ploeg” geteekend […] kondigen de lezing aan welke dr..

H.P. Berlage Maandagavond a.s. in de Harmonie zal houden.’
En ook met de tentoonstellingsaffiches wist De Ploeg naam
te maken. In 1921 schreef de Provinciaal Groninger Courant:
‘Het wordt zoo langzamerhand gewoonte, om aan het eind
van het winterseizoen uit te kijken naar de in verschillende
winkels en universiteit opgehangen reclameplaten, aankondigend de jaarlijksche tentoonstelling van “de Ploeg”.’

Uit stof en rommel opgediept
Zo laat de tentoonstelling verschillende aspecten zien van het
roerige verenigingsleven in die jaren. Natuurlijk horen daar
ook de vele prachtige landschappen, portretten en naakten
bij, naast de abstracte werken, tekeningen en grafiek. De
waardering voor het Groninger expressionisme is tegenwoordig groot en de collectie De Ploeg vormt een van de hoogtepunten uit het bezit van het Groninger Museum. Maar dat is
niet altijd zo geweest. De museale belangstelling in Groningen
ontstond pas in 1956, toen directeur W. Jos de Gruyter de
expositie ‘35 jaar moderne kunst in Groningen’ organiseerde.
Voor het eerst hing het vernieuwende werk van de Ploegers uit
de jaren twintig op een expositie van het Groninger Museum.
Ook begon hij met de opbouw van een collectie moderne
kunst, waarbij het avant-gardistische Ploegwerk zijn uitgangspunt was. Dat was een keerpunt, niet in de laatste plaats voor
de kunstenaars zelf. Verwonderd schreef Dijkstra in 1956:
‘Wat is er door de Ploegers met hun oeuvre uit die tijd later
vaak raar omgesprongen – hoeveel doeken werden er niet
overgesausd om er iets anders overheen te schilderen. En nu
hangt ditzelfde werk, soms uit stof en rommel opgediept, in
de musea!’3
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recto

verso

Jan Wiegers, (recto) Winterlandschap Drenthe, 1928 / (verso) Figuur met een kruiwagen, z.j.,
was/olieverf op doek, Collectie Drents Museum, aangekocht met steun van de Stichting Beringer Hazewinkel en de BankGiro Loterij

recto

verso

Johan Dijkstra, (recto) Le soleil est dans la rue, 1926 / (verso) Erf van Blauwborgje, ca. 1924
was/olieverf op doek, 74 x 95 cm, Stichting Johan Dijkstra, Groningen

Dubbele doeken
Dubbelzijdig
Iets van het grillige verloop van de waardering wordt in de
tentoonstelling getoond aan de hand van een aantal dubbelzijdig beschilderde doeken. Het is een interessant fenomeen
dat veel Ploegkunstenaars oud werk hergebruikten. Soms
werd de afgekeurde voorstelling onder een laag verf weggewerkt, maar vaak zijn er dubbel beschilderde doeken overgeleverd. Af en toe werd een doek of paneel in fragmenten
gesneden en voor een kleiner werk gebruikt. Bijzonder in dit
geval is een mooi Gronings landschap van Jan van der Zee,
waar op de achterzijde van het paneel een fragment van een
groter werk uit zijn abstracte periode te zien is.
Chronisch geldgebrek gaf waarschijnlijk vaak aanleiding tot
het zuinig omgaan met materialen. Daarom gebruikten de
Ploegers naast duur schilderslinnen ook zeildoek, markiezendoek of zelfs jute zakken als drager. Maar het omdraaien kan
ook een principiële kant hebben. Johan Dijkstra schreef in
een manuscript voor het propagandaboek De Ploeg Groningen Holland 1927: ‘We hebben onze academiestudies
omgekeerd en schilderen op de achterkant nieuwe ideeën
in een nieuwe taal’.4 Dat zou heel goed betrekking kunnen

hebben op zijn doek met op de ene kant het begin jaren twintig geschilderde Erf bij Blauwborgje, en het fel-expressionistische Le soleil est dans la rue uit 1926 op de andere kant.
Precies het tegenovergestelde ‘overkwam’ Jan Wiegers’
Meisje met pop, een uitgesproken expressionistisch werk. In
1929 liet hij er nog een foto van opnemen in het Album De
Ploeg 1929, een paar jaar later schilderde hij op de andere
kant het traditionelere portret van zijn moeder. De randen van
het doek laten zien dat hij zowel de voor- als de achterkant
ook al eerder beschilderde. Hetzelfde doek gebruikte hij dus
vier keer. Van Kirchner, van wie zelfs maar liefst 138 dubbelzijdig beschilderde doeken bekend zijn, kan hier een uitspraak
uit 1919 aangehaald worden: ‘Ik ben nu gedwongen om een
beetje zuinig te zijn en materialen zijn behoorlijk duur geworden. Maar godzijdank heeft het doek twee kanten.’5
Een uitspraak die overigens tweeledig uitgelegd kan worden,
behalve het bewust degraderen van een voorstelling tot achterkant, kan de kunstenaar het doek ook ‘noodgedwongen’
omdraaien en op een doek twee gelijkwaardige afbeeldingen
schilderen. Dat zou heel goed bij het doek van Jan Altink met
De egger en De ploeger bij Zuidwolde het geval kunnen zijn.

Een uitgebreid onderzoek naar de dubbele doeken zou
interessante inkijkjes in de geschiedenis kunnen geven,
uitgaande van vragen als ‘wie heeft wanneer het doek tot
achterkant bestempeld’. In het geval van de Badende naakten
(ca. 1924-1925) / Straatbeeld Moesstraat in Groningen (ca.
1925-1930) van Johan Dijkstra is bijvoorbeeld bekend dat het
doek niet door Dijkstra zelf, maar door een latere eigenaar
teruggedraaid is, waarbij de achterkant, de zeer Kirchneriaanse naakten, opnieuw voorkant werd. En tenslotte kan
onderzoek naar de achterzijdes nog andersoortige informatie
opleveren, bijvoorbeeld aan de hand van labels of inscripties op de lijst, die met herkomst en expositiegeschiedenis
te maken hebben. Op de lijst van Winterlandschap Drenthe /
Figuur met een kruiwagen van Wiegers wordt vermeld dat het
ooit in het bezit van Werkman was.

de verschillende kunstenaars. Het onderzoek mondde uit in
een reeks solotentoonstellingen. Daarnaast werd De Ploeg in
een serie thematische tentoonstellingen in de context van het
Europese, zelfs het Canadese, expressionisme geplaatst. Nu,
honderd jaar na de oprichting, neemt het museum onder de
titel Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 nadrukkelijk de kunstkring De Ploeg zélf opnieuw onder de loep.
Duidelijk wordt dat de braakliggende kunstakkers in Groningen flink zijn omgeploegd. Maar ook dat de benaming De
Ploeg gelezen kan worden als groep, een ploeg kunstenaars
die in al hun verscheidenheid toch gezamenlijk de schouders
er onder heeft gezet, en de doorbraak van moderne kunst in
Groningen heeft gerealiseerd. G

De Ploeg

1		
2
3
4

De hierboven beschreven invalshoeken laten de dynamiek
binnen de Groninger kunstkring De Ploeg zien. De laatste
decennia is er veel onderzoek gedaan naar de oeuvres van
individuele kunstenaars. Niet de grootste gemene deler
‘Ploegkunst’ was het uitgangspunt, maar de eigenheid van

5

NRC, 5 mei 1926.
NRC, 5 mei 1926, avondeditie.
Nieuwsblad van het Noorden, 26 september 1956.
Manuscript bevindt zich in het archief van de Stichting Johan Dijkstra,
Groningen.
Brief van E.L.Kirchner aan mevr. Binswanger-Schlegel,
d.d. 7 februari 1919, in: Hans Delfs, Ernst Ludwig Kirchner.
Der gesamte Briefwechsel, Band 1, Zürich 2010.
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Van welke kant je ook komt, wie de stad Groningen nadert ziet al van verre
de Martinitoren. Als een trots baken in het landschap, het eindpunt van een
vaak verre reis. Iedere keer wanneer ik in de buurt ben, maakt de vertrouwde
aanblik me rustig. Ik laat me overvallen door een gevoel van thuiskomen. En
tegelijk maakt zich een lichte sensatie van mij meester, van een belofte aan de
horizon, van de stad waar ik kunstgeschiedenis studeerde. Hier staat ook het
museum waar ik mij voor het eerst thuis voelde, het Groninger Museum. Het is
de plek waar het werk van de kunstenaars van De Ploeg wordt gekoesterd en
gevierd. Het contrast met de ingetogen volksaard van de Groningers met de
haast exotische expressie van de schilders van De Ploeg kan niet groter. Ik ben
een Groninger en ik verbaas me daarom iedere keer opnieuw over het roodbonte palet van De Ploeg.

Job
Hansen
En zo dwaalde ik ook de laatste keer van een Dijkstra naar een Wiegers, want zo heten
ze. Tot mijn blik plotseling getrokken werd door een mij onbekend landschapje. Ik liep
er recht op af, verleid door de aangename kleuren en ongekende frisheid. Wat je zegt
‘een dotje’. Een bescheiden formaat schilderij, uitgevoerd in sterk verdunde olieverf op
triplex. De maker kende ik wel, maar vooral als architect van een even klein als markant
oeuvre: Jacob Gerard (Job) Hansen. Hij was de zoon van een huisschilder en als kunstschilder autodidact. Zijn schilderijen laten een volstrekt eigen beeldtaal zien, dikwijls
uitgevoerd op triplex, zoals hier, in een ijle, aangelengde toets. Jansen verdunde zijn
verf tot het uiterste en bracht dit vervolgens op met een brede kwast, met zijn vingertoppen en handpalmen. Onderwerpen vond hij, net zoals zijn kompanen van De Ploeg,
dicht bij huis: stillevens, portretten en vooral landschappen in en rondom Groningen.
En wat mij hier nu vooral zo fascineert is het omslagpunt van die abstracte dotjes verf,
de achteloze klieders en klodders en de zichtbare werkelijkheid die tegelijk alom aanwezig is. Ik ontwaar en herken onmiddellijk het silhouet van de Martinitoren (en wordt
hierin bevestigd door de titel van het paneeltje). De pontificale kerktoren als prima ballerina. En niet eens op het voorplan, maar ergens op het achtertoneel. Het deert haar
niet, ze torent er toch wel bovenuit. G

Jacob Gerard (Job) Hansen
Elzenboompjes, huizen en Martinitoren, 1928
Olieverf op triplex, Groninger Museum (Bruikleen Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

21

22

MEDEWERKER VAN HET
GRONINGER MUSEUM
MARIËTTA JANSEN

AVANT-GARDE IN GRONINGEN
DE PLOEG 1918-1928
26 MEI 2018 T/M 4 NOVEMBER 2018

IK WIL
VERBINDINGEN
LEGGEN
DOOR SARAH FOPMA BEELD CARLI HERMÈS

Aan alles is te merken dat Mariëtta Jansen (1961), conservator De Ploeg en kunst uit de twintigste eeuw bij
het Groninger Museum, staat te popelen om verder te
gaan met haar onderzoek naar de invloed van Vincent
van Gogh op het Groninger kunstenaarscollectief. “Maar
ik moet hier eerst nog aan de slag, onder andere met
de tentoonstelling Avant-garde in Groningen. De Ploeg
1918-1928. Daar moet ik mijn volle aandacht bij houden,
want het gekke is: je kunt niet zomaar wat ophangen,”
vat Jansen het conservatorschap lachend samen. “Het is
nogal veel op het moment. Maar vanaf oktober ga ik me
helemaal richten op mijn onderzoek.”
In haar onderwerpkeuze voor het onderzoek komt alles
samen: Jansens jeugd en haar invulling van kunsthistorie die
daar wortelde, haar tien jaar als conservator De Ploeg en haar
fascinatie voor Van Gogh. “Ik ben hier geboren en getogen,
even buiten de stad, in Eelderwolde,” vertelt Jansen. “Mijn
vader, Han Jansen, was kunstenaar en hij was hier toentertijd
zeker wel van belang door zijn vernieuwende visie op landschap. Kunst is me in die zin met de paplepel ingegoten.”

Tijdens haar studie koos ze haar eigen richting. “Toen ging ik me
natuurlijk wel afzetten tegen thuis. Ik besloot niks met eigentijdse kunst te doen. In plaats daarvan verdiepte ik me in de
negentiende eeuw, ook de tijd van Van Gogh. In die zin ben ik
tussen uitersten geworteld. Maar dat is niet iets wat je expres
doet,” zegt Jansen. “Dat wordt ook bepaald door wat op je
pad komt. Zo gaat dat vaak. Zo ging het ook met De Ploeg. Als
iemand mij toen had voorspeld dat ik conservator De Ploeg zou
worden, had ik dat niet geloofd.”
Inmiddels maakt ze al tien jaar tentoonstellingen over De Ploeg
in het museum. Maar ze heeft altijd het gevoel gehad dat er
een deel van de puzzel miste. “Van De Ploeg staat vast dat de
Duitser Ernst Ludwig Kirchner en de andere expressionisten van
de Brücke van groot belang zijn geweest bij de totstandkoming,”
legt Jansen uit. “Maar ik geloof dat er nog een andere factor
door dat verhaal loopt. Hella Haasse schrijft in haar boek De
tuinen van Bomarzo: ‘De geschiedenis kan op duizend manieren
geschreven en herschreven worden.’ Ik zal niet zeggen dat
ik de geschiedenis van De Ploeg op duizend manieren kan
herschrijven, maar ik heb altijd gedacht: dit is vast niet het hele
verhaal.”

Verbindingen
Het was dus geen verrassing dat Jansen kunstgeschiedenis
ging studeren. Ze ziet zichzelf echter niet als een stereotype kunsthistoricus: “Veranderingen bij een kunstenaar of
kunststroming worden eigenlijk nooit alleen kunsthistorisch
ingegeven. Je kunt ze altijd ook relateren aan persoonlijke
omstandigheden. Dat zag ik van dichtbij, bij mijn vader. Door
dat gegeven ben ik van jongs af aan gebiologeerd geweest. Ik
ben bij kunst veel meer geïnteresseerd in hoe het komt dan
wat het is. Ik wil verbindingen leggen.”

Van Gogh in Groningen
In 1896 – bijna zes jaar na de dood van Van Gogh en 22 jaar
voor de oprichting van De Ploeg – was in het oude Groninger
Museum, aan de Praediniussingel, de allergrootste Van
Gogh-tentoonstelling tot dan toe te zien. “Er hingen 128 werken.
Dat is echt heel veel! Het waren voornamelijk schilderijen uit
zijn Franse periode, eind jaren tachtig van de 19de eeuw. De
Zonnebloemen waren te zien, De slaapkamer, het Korenveld met
kraaien. Je wilt het eigenlijk niet weten,” verzucht Jansen.
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“Van Gogh is overal. Over
de hele wereld. Dat is echt
on-ge-lo-fe-lijk. Dat maakt
hem ook zo interessant.
Waarom is die kunstenaar
zó aansprekend? Hoe is die
invloed opgebouwd?”
Een paar jaar later, in 1904, vindt dan weer een Van
Gogh-tentoonstelling plaats in Groningen, dit keer in
Kunsthandel Scholtens & Zoon, aan de Grote Markt. Deze
tentoonstelling is kleiner, maar ook hier werden behoorlijk
wat hoogtepunten uit zijn oeuvre getoond. “En dat allemaal
in Groningen. Die tentoonstellingen, vooral die van 1896,
hebben hier een schok teweeggebracht. Dat kan niet anders.
Dan is de vraag natuurlijk: hoe is dat verder gegaan? Wat
hebben leden van De Ploeg daarvan opgepikt? Dat wil ik
verder uitwerken.”

Ze heeft vijf Van Goghs in de tentoonstelling opgenomen.
Hiermee wil ze de overeenkomsten laten zien tussen het
werk van de “stamvader van het expressionisme” en De
Ploeg. “Met de werken die hier nu te zien zijn, kan ik het
verhaal goed vertellen. Dat is het belangrijkste.” Jansen
aarzelt. “Maar eigenlijk zou de tentoonstelling die ik altijd nog
wil maken beter in een ander museum kunnen plaatsvinden.
De Ploeg reist relatief gemakkelijk, maar ik krijg hier natuurlijk
nooit meer die Van Gogh-topstukken. Of dat elders wel zou
kunnen? Dat weet ik niet. Maar ik mag er in ieder geval over
dromen, toch?”

Stipendium
Jansen heeft een stipendium toegekend gekregen van het
Prins Bernhard Cultuurfonds om dit verhaal uit te pluizen. Dit
stelt haar een half jaar vrij van haar werkzaamheden bij het
museum zodat ze zich voltijds op haar onderzoek kan richten,
waarop ze uiteindelijk wil promoveren. In de tussentijd neemt
junior conservator Jorrit Huizinga (1989) de honneurs waar.
Jansen: “Dat is nog een reden waarom ik zo blij ben met deze
constructie: zo kan ik mijn kennis doorgeven. Het lijkt een
relatief compact terrein, De Ploeg, maar er gaat behoorlijk wat
kennis mee gemoeid. Dat moet doorgegeven worden aan een
jongere generatie.”

Voorproefje
In Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 krijgt de
bezoeker alvast een voorproefje van Jansens onderzoek.

Bewijzen
Waar haar voorliefde voor Van Gogh vandaan komt? Ze
weet het niet. Maar een ding is zeker: ze is niet de enige die
gefascineerd is door de kunstenaar: “Van Gogh is overal.
Over de hele wereld. Dat is echt on-ge-lo-fe-lijk. Dat maakt
hem ook zo interessant. Waarom is die kunstenaar zó
aansprekend? Hoe is die invloed opgebouwd?”
“Mede door zijn bekendheid en wijdverbreidheid neemt
iedereen de invloed van Van Gogh, zowel qua stijl als qua
onderwerpen, in zekere zin als een axioma aan, ook waar het
De Ploeg betreft. Bij Jan Altink en Johan Dijkstra bijvoorbeeld
zijn er, vooral in de beginjaren, duidelijke overeenkomsten.
Voor een deel zie je het en de geschiedenis doet het
vermoeden, maar vooralsnog is het een aanname.” Jansen
is vastbesloten: “Ik wil het bewijzen.” G
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Johan Dijkstra, Rustende Zichters, 1924, olieverf op doek, Groninger Museum

Otto Eerelman, Blauwe dog, 1893, olieverf op doek, Groninger Museum

AVANT-GARDE IN GRONINGEN
DE PLOEG 1918-1928
26 MEI 2018 T/M 4 NOVEMBER 2018

26

GRONINGER
KUNST IN 1918
DOOR EGGE KNOL

In maart 1918 organiseerde het kunstlievend genootschap Pictura een Tentoonstelling van werk van Groningsche kunstenaars en amateurs. Slechts enkele
jonge kunstenaars werden uitgenodigd. De Groninger
kunstliefhebbers stonden nog sterk onder invloed van
de grote drie: Jozef Israëls (1824-1911), H.W. Mesdag
(1831-1915) en Otto Eerelman (1839-1926). De laatste
was in 1918 nog in leven en nam deel aan de expositie, waaraan verder maar liefst drie jongere familieleden van H.W. Mesdag meededen.
Avant-garde is doorgaans een reactie op de gevestigde
kunst, zo ook in 1918 bij De Ploeg. Het is dan ook goed om
bij een tentoonstelling over de avant-garde aan de gangbare
kunst van dat moment in de stad Groningen aandacht te
geven. In de trapzaal hangt daarom een selectie merendeels
uit de collectie van het Groninger Museum. Deze wand is niet
een reconstructie van de expositie van 1918, maar geeft een
indruk van het werk van de gevierde namen en de gevestigde
orde waar de Ploeg kunstenaars zich tegen afzetten.

De grote drie trekken weg
De drie bekende Groninger schilders waren naar het westen
gegaan en internationaal doorgebroken. Jozef Israëls en
H.W. Mesdag vormden de voormannen van de Haagse
school. Hun schilderijen werden voor grote bedragen
verkocht. Beide schilders waren als zonen van bankiers

zakelijk ingesteld. Mesdag maakte vooral zeegezichten
met enige bomschuiten. De bomschuit was een typisch
visservaartuig van de Hollandse kust. Hij was hier zo succesvol mee dat er niet eens zoveel werk is van zijn hand
met andere onderwerpen. Die zijn vooral te vinden in zijn
vroege werk. Het Groninger Museum kreeg twee, deels
geromantiseerde, stadsgezichten van zijn hand cadeau.
Via een aangetrouwde nicht kreeg hij opdracht om in 1876
de grote boerderij Groot Zeewijk in de Noordpolder boven
Warffum te schilderen. Het grote werk is een uitzondering
op de regel dat kunstenaars in ons gewest vooral naar
Drenthe trokken.
Van Jozef Israëls is, met uizondering van enige portretten,
eigenlijk geen Gronings werk bekend. Hij maakte furore met
sociale schilderkunst met afbeeldingen van arme vissers
en vissersweduwen. Van de drie was hij internationaal het
meest bekend. Menig schilderij ging bij wijze van spreken
nog nat op weg naar Engeland en Amerika waar vele liefhebbers graag zijn gevoelige werk kochten. De selectie in
de trapzaal bevat ook het beroemde werk Langs moeders
graf van Israëls, een bruikleen van het Stedelijk Museum
Amsterdam. Het schilderij was via reproducties in heel het
land bekend en is zelfs vertaald in een monument voor de
schilder op het Groninger Hereplein. Dit monument werd in
1922 gemaakt door Abraham Hesselink, een in Groningen
opgeleide kunstenaar, die naar Amsterdam was vertrokken.
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Jan Veth, Portret van prof. J.W. Moll, olieverf op doek, 1912
Collectie Universiteitsmuseum Groningen

Otto Eerelman woonde eveneens lange tijd in het westen,
kreeg verschillende opdrachten van het koninklijk huis
en werd vooral vanwege zijn weergave van paarden zeer
gewaardeerd. Hij keerde op latere leeftijd terug in de stad.
Enkele jaren later, in 1922, maakte hij zijn iconische schilderij
over de paardenkeuring op de Grote Markt, dat sindsdien
als herinnering aan de viering van het Groningens Ontzet
(1672) op het stadhuis hangt. Het werk wekt de indruk alsof
de Grote Markt uit 1922 is afgebeeld, maar enkele minder
mooie huizen had Eerelman gewoon vervangen door hun
gesloopte voorganger die van tekeningen bekend waren.
Groningen was trots op de schilders en eerde hen met
straatnamen in een toen nieuwe stadswijk.

Schilders in de stad
Hun navolgers konden in Groningen ook op waardering
rekenen. In Den Haag woonde beeldhouwer Frederik Engel
Jeltsema, geboren in Uithuizen, winnaar van de Prix de
Rome en protegé van mevrouw Mesdag-van Calcar. Zij was
de schilderes en weduwe van Taco Mesdag, een schilderende broer van H.W. Mesdag. Er was meer schilderstalent
in de familie want ook H.W. Mesdags echtgenote Sientje
Mesdag-van Houten schilderde. Ze had meerdere talentvolle
tantezeggers. Veelbelovend was Gerrit van Houten (18661934). Helaas werd deze schilder ziek en zo is zijn oeuvre
klein en in de familie gebleven. Barbara en Alida van Houten
schilderden eveneens.

Er was voor kunstenaars in Groningen maar beperkt
emplooi. Enkele waren werkzaam als leraar aan de kunstacademie Minerva. Een van de succesvolste was Franciscus Hermanus Bach, een goed portrettist, bijvoorbeeld
van zijn collega kunstenaars van Academie Minerva Kort
en Alons en daarnaast van professoren, rijke industriëlen
en katholieke priesters. Bach had ook werk aan de decoraties van kerken. De latere Ploeg-kunstenaars spraken
met grote waardering over hem. Hij was de man die zijn
leerlingen meenam naar buiten en ‘en plein air’ schilderen
populair maakte.
Gelukkig was tekenonderwijs een belangrijk vak aan middelbare scholen waardoor in onderwijsstad Groningen
verschillende kunstenaars tekenleraar werden. Bernardus
Bueninck (1864-1933) is daar een voorbeeld van. Hij
maakte treffende maar traditionele schilderijen. Een drietal
werken van Groningen bij avond verdienen de aandacht.
Nu na honderd jaar is duidelijk dat de schilders van De
Ploeg geheel anders en vernieuwend werkten met frisse
expressieve kleuren. Het paste veel beter bij de moderne
tijd. Ze hadden ook nieuwe onderwerpen zoals het
Noord-Groninger landschap en het naaktmodel. Het was
tijd voor andere kunst. Tegelijk laat deze wand ook zien dat
de kunst waar de Ploeg zich tegen afzette anders, traditioneler, maar daarom nog niet zonder kwaliteit was. G

Bernardus Bueninck, De Grote Markt zuidzijde met de tram, olieverf op doek, z.j. Groninger Museum

Gelukkig was teken
onderwijs een
belangrijk vak aan
middelbare scholen
waardoor in onderwijsstad Groningen
verschillende kunstenaars teken
leraar werden
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De Ploeg is
veel meer
dan dat

100 JAAR DE DE PLOEG
T/M 31 DECEMBER 2018

DOOR PETER DICKE BEELD WIM TE BRAKE

“Het Groninger Museum en de Stichting De Ploeg staan
voor de uitdaging de interesse voor het modernisme
binnen De Ploeg levend te houden, nog steviger te
verankeren in de Nederlandse kunstgeschiedenis en
musea elders te verleiden tot samenwerking, presentaties en publicaties.” Met deze woorden eindigt het
boek Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928,
dat hoort bij de gelijknamige tentoonstelling. Het is
een uitgangspunt dat de voorzitter van de Stichting De
Ploeg, Peter Jordens, van harte onderstreept: “Latent is
er veel belangstelling voor De Ploeg, maar dat zou nog
veel meer mogen zijn: dat verdienen ze.”
Peter Jordens (Nijmegen, 1944) woont niet in een typische
Ploeg-omgeving, maar in een glooiende, bosrijke wijk van
Nijmegen. Jordens is de kleinzoon van Ploegschilder Jan
Jordens (1883 – 1962). Mogelijk heeft grootvader Jan zijn
kleinzoon ooit vastgelegd: “Er is een abstract werk van hem
waar ‘Peter’ onder staat, maar ik kon er niet direct uithalen dat ik dat ben”. Ook zijn grootmoeder, Jet Jordens-
Luchsinger (1883 – 1962), was Ploeg-lid: “Zij deed onder
andere aan batik.” Hij laat een klein zakdoek-sachet zien van
batik op zijde, waar de naam van zijn tante Coos Jordens
op staat. “Via haar is werk van mijn grootmoeder bewaard
gebleven, met name geweefde kleedjes, maar mijn tante ging
daar nogal ruig mee om. Ze legde het rustig op een stoel om
de katten op te laten liggen”. De kat van Peter Jordens is
aanzienlijk minder kunstzinnig onderlegd en moet het doen
met de vensterbank.

Voorzitterschap
Het voorzitterschap lijkt in de familie te zitten. Jan Jordens
was tussen 1924 en 1941, af en aan, driemaal voorzitter
van De Ploeg. Zijn kleinzoon is consistenter: sinds 2009
geeft hij, onafgebroken, leiding aan de Stichting De Ploeg
waarvan deel uitmaakt het Alkemafonds. Daarvoor was hij
Peter Jordens

al donateur. Toen na zijn voorgangers Wim Koops en Theo
Niemeijer het bestuur enige tijd zonder voorzitter zat, werd
Jordens gevraagd. Hij legt uit wat de Stichting doet: “Een
van onze belangrijkste taken is het verzamelen van Ploegwerk. Dit doen we door middel van de legaten die we tot
dusver hebben gekregen, en af en toe kopen we iets aan. We
hebben niet zoveel geld, het enige geld dat we hebben komt
van onze donaties, maar daar betalen we voor een groot deel
de publicaties van.” En dat raakt meteen aan de tweede doelstelling van de Stichting: het blijven genereren van aandacht
voor de Ploeg, onder andere door publicaties en lezingen.
Zo verschijnt er sinds 2003 jaarlijks een boek met artikelen
over De Ploeg en is er ieder jaar een zogeheten Ploegdag:
“Deze dag is voor donateurs, maar ook geïnteresseerden zijn
welkom. Dit jaar is het op 9 juni. Jikke van der Spek geeft een
lezing over de avant-garde-tentoonstelling in het Groninger
Museum en Anneke de Vries vertelt over de grafiekexpositie
in het GRID.”
Stichting De Ploeg staat met enige regelmaat werk in bruikleen af aan andere musea in binnen en buitenland. Daaronder
Staatliches Museum in Schwerin, Museum voor Schone Kunsten in Gent, Haags Historisch Museum, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik in Bonn, Österreichische
Galerie Belvedere in Wenen, Frans Hals Museum in Haarlem,
Museum de Fundatie in Zwolle, Städtisches Kunstmuseum
Spendhaus in Reutlingen, Museum Belvédère in Oranjewoud
en grafisch museum GRID in Groningen. Gevraagd wordt
naar werk van Jan Wiegers, H.N. Werkman, Wobbe Alkema,
Johan Dijkstra, Jan van der Zee, George Martens, Alida Pott,
Johan Faber en Jannes de Vries en dan vooral werk uit de
jaren twintig, dus van De Ploeg als modernistische beweging.
Opvallend is de afwezigheid van Jan Jordens in dit rijtje. Daar
weet Peter Jordens wel een verklaring voor. “Er zijn gewoon
weinig schilderijen van Jan Jordens uit die tijd. En wat er is, is
veelal in particuliere verzamelingen. Dat er zo weinig is, komt
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ook omdat mijn grootvader veel oude schilderijen gewoon
heeft overgeschilderd. Als tekenleraar was hij niet afhankelijk van de verkoop van zijn werk en daarom, mogelijk ook uit
zuinigheid, gebruikte hij oude doeken nog een keer. Op een
bepaald moment kwam dat ook Jos de Gruyter ter ore, de
directeur van wat toen nog Museum van Oudheden heette.
Voor de nieuw opgerichte Stichting Groninger Kunstbezit ging
hij ook bij Jordens op bezoek om hem te zeggen dat hij dat
overschilderen niet zo’n goed idee vond. Vervolgens is hij de
schilderijen langsgegaan en heeft achterop sommige schilderijen een kruis gezet. ‘Die mag je niet overschilderen’, zei hij.”

“Er wordt vaak gedacht
dat De Ploeg iets typisch
Gronings was, iets
provinciaals. Veel mensen
hebben bij de kunst
van De Ploeg toch het
vage idee dat het vooral
draait om Groningse
landschappen, helder van
kleur. Maar de Ploeg is
veel meer dan dat.”
Tot slot is een belangrijke pijler voor de Stichting een goede
relatie met het Groninger Museum, waar nauw mee samengewerkt wordt. Zo is de hele collectie van de Stichting (zo’n
1.200 werken) ondergebracht in het depot van het museum.
“De relatie met het Groninger Museum is prettig, en het is
mooi dat Andreas Blühm al die contacten heeft met Duitse
musea, dat is erg goed voor De Ploeg vind ik.”

Contacten
Zelf onderhoudt Jordens ook actief contact met musea in
binnen- en buitenland. Daarnaast geeft hij lezingen en publiceert. Vorig jaar kwam zijn boek Hendrik Werkman en De

Ploeg. The Next Call en het constructivisme uit. Over hoe zijn
belangstelling voor The Next Call is gewekt, vertelt hij het volgende. “Een paar jaar geleden maakte een van de donateurs
van Stichting De Ploeg mij attent op een collage van een
zekere Lajos Kassák (...), een in de jaren twintig invloedrijke
Hongaarse dichter, schrijver en constructivistisch beeldend
kunstenaar. Voor die collage, die in bezit is van het MoMA in
New York, heeft deze Kassák onder andere een exemplaar
van een uitgave van De Eerste Twintig gebruikt, een boekje
samengesteld door Jan Jordens met twintig afbeeldingen van
“linoleumsneden van Leerlingen eener H.B.S. V.” Toen Jordens
zich wat verder ging verdiepen in het werk van Kassák ontdekte hij een werk van Kassák getiteld Bildarchitektur. Dat
werk bestaande uit een manifest en drie houtdrukken in zwart
en rood deden hem denken aan enkele drukken in nr. 8 van
Werkmans serie The Next Call. Van het een kwam het ander.
“Op veel meer plekken in The Next Call geeft Werkman er blijk
van dat hij heel goed op hoogte is van het constructivisme
in Oost-Europa en dat zijn vroege werk zeker niet onderdoet voor dat van Oost-Europese constructivisten als Lajos
Kassák, László Moholy-Nagy, Joost Schmidt en El Lissitzky.”
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Breder
Uit alles spreekt dat Jordens gepassioneerd is over De Ploeg:
de kunst zou nog veel breder bekend mogen worden, waarbij
het volgens hem zou helpen om bepaalde vooraannames en
clichés te ontkrachten. “Er wordt vaak gedacht dat De Ploeg
iets typisch Gronings was, iets provinciaals. Veel mensen
hebben bij de kunst van De Ploeg toch het vage idee dat
het vooral draait om Groningse landschappen, helder van
kleur. Maar de Ploeg is veel meer dan dat. Werkman is een
goed voorbeeld, met zijn constructivistische werken, maar
denk ook aan de stadsscènes van George Martens en het
vele schilderen naar model. Allemaal De Ploeg. Daarnaast
was het een internationaler en vooruitstrevender gezelschap
dan men over het algemeen denkt: ze stonden midden in
de maatschappij, en dankzij abonnementen op tijdschriften
in het binnen- en buitenland waren ze goed op de hoogte
van wat er overal speelde. Andersom had The Next Call van
Werkman overal abonnees, waardoor De Ploeg ook tot ver
buiten Nederland bereik had.” Verder zou Jordens graag zien
dat het beeld van de Ploeg-kunstenaars als epigonen wordt
bijgesteld: ”Dat is voor het constructivistische werk van Werkman wellicht makkelijker dan voor de expressionistische werk
van de andere leden. Maar ook het expressionistische werk
is goed te begrijpen binnen de eigentijdse sociaal-culturele
context. Ik denk dat als je deze beeldvorming over De Ploeg
goed bijstuurt de interesse enorm wordt vergroot, evenals de
reikwijdte.” G

Voor meer informatie, zie http://www.destichtingdeploeg.nl/
en https://twitter.com/ploegstichting.

Op 12 en 13 oktober organiseert Stichting de Ploeg samen
met het Groninger Museum en de RUG twee symposia, onder
andere over de sociaal-maatschappelijke context in Groningen waarbinnen de Ploeg opereerde. Jordens ziet het wel
zitten: „Ik verwacht er veel van!”
Peter Jordens
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CAPRIOLEN IN GRAFIEK. DE PLOEG 1918-1928
GRID GRAFISCH MUSEUM GRONINGEN
9 JUNI T/M 4 NOVEMBER 2018
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CAPRIOLEN
IN GRAFIEK
DOOR ANNEKE DE VRIES

Grafiek wordt al lang beschouwd als een beeldbepalend onderdeel van de kunst van De Ploeg uit de hoogtijdagen, en terecht: de oeuvres van vrijwel alle Ploegleden bevatten een schat aan sprankelende, inventieve
en krachtige prenten. De tentoonstelling ‘Capriolen in
grafiek. De Ploeg 1918-1928’, die van 9 juni tot en met 4
november te zien is in GRID Grafisch Museum Groningen, presenteert daarvan een ruime selectie: hoogtepunten die op een expositie gewijd aan dit onderwerp
niet mogen ontbreken naast onbekende werken die de
grafische technieken en de kunstenaars in een nieuw
licht plaatsen. In totaal worden zo’n zeventig etsen,
lithografieën, hout- en linoleumsneden getoond van
Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan G. Jordens, Jan Altink,
Alida Pott, George Martens, Jan van der Zee, Wobbe
Alkema, Ekke Kleima, Johan Faber, Henk Melgers en
H.N. Werkman.
Veel leden van De Ploeg waren bij de oprichting van de kunstkring al nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de grafische
technieken. Toon Benes, de eerste voorzitter, kocht zelfs een
eigen etspersje. Hun enthousiasme ontvlamde pas echt nadat
Jan Wiegers was teruggekeerd uit Davos met een map vol
bladen die hij daar, begeesterd door Ernst Ludwig Kirchner, had gemaakt en een hoofd vol ideeën waarmee hij de

Jan Wiegers, Zelfportret, 1920-1921, houtsnede op papier,
36 x 25 cm. Groninger Museum.

Groningse kwastenbende overhaalde de etsnaald en de guts
op te pakken en een lithosteen aan te schaffen.

Technieken
Ontroerend is Wiegers’ zelfportret in houtsnede, dat nog
stamt uit de maanden waarin hij bezig was te herstellen van
zijn longaandoening. Niet de joviale gangmaker kijkt ons
aan, maar een zorgelijke jonge vader, zoontje Frans achter
zich in bed, met ingevallen wangen. De voorstelling, in een
patroon van gegutste groeven, doet onmiddellijk denken aan
Kirchners koppenserie uit zijn eigen moeizame eerste jaren in
Zwitserland.
Jan Jordens, de productiefste lithograaf binnen De Ploeg,
zag op een virtuoze manier kans om, net als Kirchner, uit
dezelfde lithosteen een tweekleurendruk te voorschijn te
toveren. Hij moest de blauwe drukgang bijna geheel van de
steen slijpen voor hij de rode accenten kon plaatsen.
Het spookachtige Duivelsrad van Johan Dijkstra laat een
staalkaart zien aan etstechnieken, van lijnets via aquatint in
de toonvlakken tot drogenaald in de fluwelig-duistere accenten. Het geel van het schijnsel van de lampen en de glimmend-gladde ronddraaiende schijf is niet met een penseel
aangebracht op de afdruk, maar, in navolging van Kirchners
geraffineerde kleurenprenten, gedrukt door de etsplaat plaatselijk in te inkten.

Jan G. Jordens, Brugje in De Braak, Paterswolde, 1925,
kleurenlithografie op papier, 32,5 x 26,9 cm. Groninger Museum.

Johan Dijkstra, Duivelsrad, ca. 1927, kleurenets, aquatint en drogenaald
op papier, 39 x 46 cm. Stichting Johan Dijkstra, Groningen.

Het zijn niet alleen de vervormingen en de vlotte, schetsmatige aard van de tekening die de verwantschap met de
kunst van de Brücke bepalen, maar ook het feit dat het
karakter van blok, plaat en steen nadrukkelijk wordt getoond
en meespeelt in de voorstelling. Daarmee onderscheiden
de prenten van De Ploeg zich direct van alle andere grafiek
die in Nederland werd gemaakt in het interbellum. Bovendien zijn de gebruikte technieken en materialen onconventioneel, zoals Johan Dijkstra in 1938 met verve vastlegde
in zijn ‘Kaleidoscoop van de nieuwe Groninger kunst’: ‘Men
haalt het zink van de daken. […]. Dan kletst er één buiten op
het balkon het pure zoutzuur zóó op de plaat. Een explosie.
Een ets als een bom. De lijnen staan touwdik in de plaat.
Blindenschrift. […] Houtsneden worden er gemaakt, groote
planken, met het mes in de volle vuist gesneden.’

gereproduceerd wordt, maar alle stappen in het maken
van een prent zelf zet, van het prepareren van het drukvlak
tot het drukken. Het eindresultaat kan onderweg op tientallen manieren worden beïnvloed en dus kan geen enkele
stap uit handen worden gegeven. Deze ‘hands-on’, experimenterende benadering namen de Ploegers gretig over.
Trots gaven ze hun prenten annotaties mee als ‘eigen druk’,
‘handdruk’ (want zowel houtsneden als litho’s werden met
de hand, op de tast, afgedrukt) en ‘épreuve d’artiste’.
Deze werkwijze betekende dat iedere afdruk nieuwe
mogelijkheden bood: eindeloze variaties liggen immers
in het verschiet, niet alleen bij het aanbrengen van de voorstelling, maar ook bij keuze van inktkleur en papiersoort,
ininkten en drukkracht. Of er een oplage van identieke
exemplaren ontstond was niet langer interessant. Daarmee
zette De Ploeg het fundament van de grafiek op zijn kop.
Het betekende tegelijkertijd dat de Ploeggrafici zelf veel
meer technische vaardigheden moesten ontwikkelen dan
ze op de academie hadden geleerd.
De capriolen in de Ploeggrafiek zijn kortom niet alleen
gelegen in de verfrissende, meteen in het oog springende onbestudeerdheid van de voorstelling. Evenzeer
vernieuwend is de expertise in techniek die, onopvallend maar allesbepalend, elke prent tot een grafisch
avontuur maakt. G

Eigen druk
Dijkstra’s sfeerbeeld benadrukt de bravoure waarmee de
Ploegers de grafiek te lijf gingen en ligt onuitwisbaar ten
grondslag aan alle beschrijvingen van Ploegprentkunst.
Eigenlijk deed Dijkstra zichzelf en zijn medegrafici daarmee
echter te kort: de technieken zijn vaak veel subtieler, uiterst
gevarieerd en het gebruik ervan weloverwogen.
Wiegers leerde van Kirchner dat een graficus die zichzelf
serieus neemt niet simpelweg een voorstelling levert die
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David LaChapelle, Seismic Shift, Los Angeles, 2012, chromogenic print, Groninger Museum
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DAVID
LACHAPELLE
RIJKDOM EN ROEM HEBBEN
TOT HEBZUCHT GELEID
TEKST ANNA-ROSJA HAVEMAN BEELD LINDA STULIC

Ken je David LaChapelle?
Een vraag waar ik, nog minder dan een jaar geleden, nee
op antwoordde toen Andreas Blühm mij (een net afgestudeerde kunsthistorica) vroeg om aan de tentoonstelling
te werken van de Amerikaanse fotograaf in het Groninger
Museum. Toch kwam ik er snel achter dat David LaChapelle
de fotograaf was van vele popsterren van wie ik de portretten als tiener verzamelde. Maar ook kwam ik zijn werk
al tijdens de studie kunstgeschiedenis tegen in een tentoonstelling over de renaissance schilder Sandro Botticelli
(1445-1510). Deze twee uiteenlopende contexten, magazines en musea, duiden de veelzijdigheid van LaChapelle’s
oeuvre, en daar zit ook de crux. LaChapelle maakte naam
in de reclame en modewereld, terwijl hij onder kunsthistorici
minder bekendheid geniet. Daarom gingen er bij mij geen
bellen rinkelen bij het horen van zijn naam, al kende ik zijn
beelden wel degelijk. De tentoonstelling in het Groninger
Museum brengt daar verandering in, met de nadruk op het
werk dat hij creëerde nadat hij zich in 2006 terugtrok in de
natuur van Hawaii.

Good News for Modern Man
In deze presentatie wordt de bezoeker meegenomen op
een reis door de wereld van LaChapelle. Via hedendaagse
excessen en rampen, zoals neerstortende vliegtuigen en een
aardbeving, komt hij bij een verwoestende overstroming en
uiteindelijk bij de verlossing in de nieuwste serie New World.

De kunstwerken in de eerste zalen weerspiegelen de tegenstellingen in onze samenleving waarin luxe merken, roem en
geld de boventoon voeren. Gaandeweg lijkt LaChapelle bezig
om zijn levenswerk tot dusver positief af te ronden. Vandaar
de ondertitel van de tentoonstelling: Good News for Modern
Man. Goed nieuws, van een andere aard, is dat ik met de
kunstenaar kon praten en de gedachten en intenties achter
zijn nieuwe wereld kon leren kennen. Over de telefoon vertelde hij me: “Ik wilde een plek bereiken waar geen duisternis
is, een paradijs waar ik de laatste tien jaar aan heb gewerkt.
Het werk leidt je naar een plaats die hoopvol is.”

Christus en Buddha under a Tree
In de nieuwe wereld die LaChapelle verbeeldt komen verschillende religies vreedzaam samen, zoals het Christendom en Boeddhisme. LaChapelle legt uit dat volgens hem
“het onwaarschijnlijk is dat Jezus zich niet bewust was van
Boeddha. De overeenkomsten in de opvattingen zijn zo consistent dat het bijna onmogelijk is dat het christendom niet
werd beïnvloed door het Boeddhisme. Deze religies worden
door verschillende mensen in verschillende talen en tijden
beoefend, maar ze dragen vergelijkbare boodschappen en
overeenkomstige levenswijsheden over. Zo onderwijzen verlichte mensen allemaal om materialisme, hebzucht en geweld
te verwerpen, te vergeven en de armen te helpen. Of zoals
iemand me ooit vertelde ‘religies zijn rivieren van waarheden
die naar dezelfde oceaan leiden’.”
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David LaChapelle, After the Deluge: Statue (The End of All We Knew) Los Angeles, 2007, digital color C-print
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David LaChapelle, The First Supper, Hawaii, 2017, handbeschilderd negatief, pigment print

Deluge
Geen rivier, maar een zondvloed gaat vooraf aan de nieuwe
wereld van LaChapelle, zoals te zien is in de centrale zaal
van de tentoonstelling. Het monumentale werk Deluge toont
een overstroming die Las Vegas vernietigt. Bij de mensen
die elkaar te hulp schieten zien we kapotte logo’s van ketens
zoals Starbucks en Burger King, bekende merknamen als
Gucci en een verwoest casino in Las Vegas: Caesars Palace.
“Het is een afrekening door het water, de vloed spoelt alles
weg. Op dat moment word je gedwongen naar binnen te
keren en prioriteiten te stellen. Wanneer alle materiële zaken,
die ons op het verkeerde spoor brengen, zijn weggevaagd
creëert dit een laatste kans voor verlichting. De opeenhoping
van rijkdom, roem en bekendheid hebben ons naar een tijdperk van hebzucht gebracht. Om de waarheid te vinden en
het paradijs te bereiken moeten we het materialisme verwerpen, zoals de echte christelijke leer vertelt.”

I walk out of my prison
Terugkijkend op zijn werk voor tijdschriften in het verleden, een medium dat per uitstek geassocieerd wordt met
materialisme, is LaChapelle blij dat hij de hectiek die ermee
gepaard ging achter zich heeft gelaten. Maar hij benadrukt
ook dat het hem heeft gevormd als kunstenaar. “Ik leerde
communiceren, hoe ik boodschappen kon overbrengen

met afbeeldingen zonder woorden te gebruiken.” In een
veel geciteerde uitleg beschreef de kunstenaar koelkasten
als de belangrijkste tentoonstellingsruimte, waar mensen
afbeeldingen konden tonen die ze uit tijdschriften scheurden. Terwijl hij in 2006 rigoureus verklaarde dat hij klaar was
met de cultuur van beroemdheden en glossy tijdschriften en
zich op de kunstwereld ging richten, is LaChapelle sindsdien
in het reine gekomen met zijn verleden. Vergiffenis lijkt een
belangrijk concept voor de kunstenaar te zijn. Hij spreekt
niet alleen over het vergeven van vijanden en daarmee het
vervangen van haat door liefde, maar ook over het vergeven
van je eigen verleden. “Soms leggen we onszelf grenzen
op, waarmee we blokkades creëren. Onze geest kan als
een gevangenis functioneren, die begrenst wat we voor
mogelijk houden. Ik wil de vrijheid bereiken, niet denken op
belemmerende manieren, zodat we onze hoogste potentie bereiken. Om accepterend en vergevend te zijn, niet
bepaald te worden door verkeerde gedachtes. Elke dag is
een nieuwe dag om opnieuw te beginnen, om een nieuwe
creatie te zijn.” Miley Cyrus: I Walk out of My Prison (2017),
symboliseert deze strijd. In plaats van te worden beperkt
door de beperkingen van onze geest, gaat “het om zo te
leven dat je het beste van de mens te bereiken”. Dezelfde
boodschap ligt ten grondslag aan We Forgave Deeply Then
Love Flooded Our Hearts (2017).

David LaChapelle, Behold, Hawaii, 2017, handbeschilderd negatief, pigment print
(Sergei Polunin, balletdanser)
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“Sergei is geweldig om te
fotograferen en om mee samen
te werken. Hij heeft een sterke
aanwezigheid, een soulful en
poëtisch gezicht en een heel goed
figuur, zonder dat hij op een typisch
model lijkt. Hij is zelf ook een
kunstenaar als danser en vanwege
zijn opleiding, weet hij hoe hij moet
communiceren met zijn lichaam.”
De terugkeer van de hand
Een van de gevolgen van het feit dat LaChapelle zich
terugtrok uit de hectische tijdschriftenwereld is een
vertraging van het werkproces. Dit stelde hem in staat
terug te keren naar het langzamere tempo van analoge
fotografie. “Toen ik in 2006 naar Hawaii verhuisde en weer
ging exposeren in galeries en musea - waar ik ook was
begonnen - ben ik ook opnieuw gestart met het werken in
de donkere kamer. Ik experimenteerde met negatieven en
keerde terug naar technieken die ik in de jaren tachtig had
uitgevonden. Het schilderen op en werken met negatieven
stelt mij in staat de uitdrukking van menselijke energie te
communiceren, hoe mensen kleur uitstralen.” Daarnaast
is het opvallend dat LaChapelle ervoor kiest om de sporen
van zijn werkproces zichtbaar te laten in de digitale
afdrukken. Ik herken de verfspatten, geknipte foto's, plakband en vingerafdrukken, als een plezierige indicatie van
hun creatie. “De vingerafdrukken zijn menselijk en je kunt
de extatische levendigheid voelen. Ik wilde de hand ook in
het eindresultaat zichtbaar laten zijn, als een afwijzing van
digitale bewerking en de manipulatie van beelden. Het
menselijke element is heel duidelijk in mijn recente werk,
als tegenhanger van de vervaardiging van kunst in fabrieken, zoals we vandaag de dag in de kunst zien gebeuren.
In die zin was Andy Warhol een profeet, want hij speelde
hier al op in met zijn kleine studio, die hij The Factory
noemde. En al werkte Warhol met de zeefdruktechniek,
een mechanisch proces, elk werk dat hij maakte is uniek.
Het tonen van de hand - een vingerafdruk als herinnering
aan de aanraking van de kunstenaar - doet denken aan de

uniciteit een persoon en authentieke creatie in tegenstelling tot de productie van ‘fabriekskunst’.”

Onvergetelijk
Nu mijn collega’s en ik van het Groninger Museum het afgelopen jaar te weten zijn gekomen wat LaChapelle’s hand en zijn
omvangrijke oeuvre kenmerkt, is het tijd voor het Nederlandse
publiek om David LaChapelle te leren kennen. Met de recente
aankoop van Seismic Shift, een werk over de vernietiging van
een museum in Los Angeles dat ook op de tentoonstelling
te zien is, zal het Groninger Museum dat permanent mogelijk
maken, zelfs na afloop van de tentoonstelling.
Doordat David LaChapelle zelf en zijn gehele studio team
nauw bij alle aspecten van de tentoonstelling betrokken
waren, was de totstandkoming een enerverend proces,
waarbij constant heen en weer gecommuniceerd werd. Niet
alleen tussen Groningen en Hawaii, maar ook met Portland,
New York en Berlijn. Van de muurkleuren tot de zaaltitels, op
alle fronten is de visie van de kunstenaar leidend geweest,
waardoor het geheel zelfs een David LaChapelle een
Gesammtkunstwerk genoemd zou kunnen worden. Zo realiseerde ik me niet alleen hoe sterk de naam LaChapelle is en
hoe hard hij er aan werkt om trouw te blijven aan zijn smaak,
maar ook dat hij alle omringende facetten daarbij van belang
acht. Deze specifieke kijk, die in alles doorsijpelt, maakt dat
je in een oogopslag herkent wat LaChapelle is, al lijken de
onderwerpen van de eerste en laatste zaal mijlenver uiteen
te liggen. Als je LaChapelle eenmaal kent, vergeet je hem
nooit meer. G
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David LaChapelle, Deluge, Los Angeles, 2006, chromogenic print
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DE REIZEN VAN
ABEL TASMAN
DOOR NATASJA LUBBERS

Abel Tasman is terug in Groningen! Voor even dan: een
portret is van 21 juni 2018 t/m 6 januari 2019 te zien
bij de entree van De Collectie, vóór de Erflaterszaal.
Wie is deze Groninger en hoe komt zijn portret weer
hier terecht?
Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Tasmanië en Nieuw-Zeeland werden ontdekt door Abel Tasman. Abel Tasman (16031659), geboren in de Groningse plaats Lutjegast, was een
Nederlandse ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde
Oost-Indische Compagnie. Tussen 1633 en 1652 heeft hij
tijdens zijn reizen onder andere Tasmanië, Nieuw-Zeeland,
enkele kleinere eilanden en delen van de Australische kust
in kaart gebracht. Een jaar later bracht hij de noordkust van
Australië in kaart. Zo veroverde deze van oorsprong Groninger ontdekkingsreiziger een plek in onze geschiedschrijving.
In zijn geboortedorp Lutjegast, gemeente Grootegast, is een
museum gewijd aan Abel Tasman, maar de Groningers lopen
niet uitbundig te koop met hun zeeheld. Hoe anders is dat
aan de andere kant van de wereld. De gemeente Grootegast heeft al 25 jaar een vriendschapsrelatie met gemeenten
op Tasmanië (Kingborough) en in Nieuw-Zeeland (Tasman
District). Een warme band waar bijvoorbeeld de Abel Tasman
Art Prize een product van is. Dat is een tweejaarlijkse kunstprijs die om en om wordt uitgereikt aan een jongere in het
Westerkwartier en uit Tasmanië. Een band die ook voortkomt
uit een gedeelde geschiedenis, een van oorsprong grote
Nederlandse gemeenschap ‘down under’ en een vergelijkbare
mentaliteit: die van aanpakken.

Onderlinge banden
In Australië en Nieuw-Zeeland is Abel Tasman een grote
naam. Iedereen kent hem uit de geschiedenislessen en is er
trots op dat hij hun eerste contact met de westerse wereld
heeft gevormd. Nu, een jaar lang, staan er aan beide zijden
van de wereld allerlei activiteiten op het programma rondom
deze 375-jarige ontdekking. Daarmee worden de onderlinge culturele en economische banden versterkt en verbreed. Daarom zijn ook de wederzijdse ambassades hierbij
betrokken. Zo ontmoette de Nederlandse ambassadeur in
Nieuw-Zeeland, Rob Zaagman, vorig jaar de burgemeester van Grootegast ter voorbereiding op het bezoek dat
een vertegenwoordiging van deze gemeente ging brengen
aan Tasmanië en Nieuw-Zeeland in december. Gezamenlijk

VAN GRONINGEN NAAR
AUSTRALIË EN TERUG

bezochten zij het Groninger Museum waar directeur Andreas
Blühm terloops aan de orde stelde dat het museum nog een
diepe wens koestert.

Veel gezien portret
In The National Library in Canberra, Australië hangt een portret van Abel Tasman, zijn vrouw en dochter. Het is rond 1637
geschilderd door Jacob Gerritsz Cuyp en via een Britse verzamelaar terecht gekomen in de Australische collectie. Cuyp
is een portrettist uit Dordrecht die uit een bekende schildersfamilie komt; zijn zoon is de beroemde kunstenaar Albert
Cuyp. Hoewel niet gesigneerd en gedateerd, wordt dit kunstwerk als het enige echte portret van Tasman beschouwd,
met een realistische weergave van hem en zijn gezin. Tasman
wijst op een globe en heeft een astrolabium in de hand. Dat
is een instrument om de stand van een hemellichaam boven
de horizon te meten, onmisbaar bij scheepvaart. Zijn vrouw
geeft een appel aan hun dochter, een symbool van vruchtbaarheid. In Australië is het een National Treasure, van grote
culturele waarde in de Australische geschiedenis. Sinds de
aankomst in Canberra 70 jaar geleden is het werk overal in
het land tentoongesteld. Geen ander schilderij is door zoveel
Australiërs bezichtigd als dit portret. Hoe geweldig zou het
zijn als dit doek, met Abel Tasman en zijn gezin, tijdelijk
terug zou kunnen keren naar zijn geboortegrond om ook hier
bewonderd te kunnen worden. Nooit eerder heeft het doek de
oversteek naar ons land gemaakt.
De gemeente Grootegast besloot hierop actie te ondernemen en bracht onderweg naar Nieuw-Zeeland samen met
de Nederlandse ambassade in Canberra een bezoek aan de
National Library met een bruikleenaanvraag van het Groninger Museum op zak. In het gezelschap bevonden zich de
plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Canberra,
Erik de Feijter en wethouder Elly Pastoor van Grootegast.
In de voetsporen van Abel Tasman startten zij hun reis ook
vanaf regionale bodem, alleen nu per luchtschip. Met Singapore Airlines vanaf Groningen Airport Eelde; een mooie
ontsluiting van Noord-Nederland met deze verre bestemming.
Door gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid van deze
partijen en de sponsoring van Singapore Airlines voor het
transport, kunnen wij u met trots dit unieke portret van Abel
Tasman en zijn gezin presenteren in het Groninger Museum.
Voor een korte tijd zijn ze weer thuis. G

Jacob Gerritsz Cuyp, Portret van Abel Tasman, zijn vrouw en dochter, c.1637
olieverf op doek, 106.4 x 131.8 cm, National Gallery of Australia, Canberra and the National Library of Australia, Canberra, Rex Nan Kivell Collection
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TOPSTUKKEN
UIT DE
COLLECTIE
ARNTZENIUS
DOOR WIETSKE VAN DER GRAAF

Charles Francois Daubigny - Zonsondergang (1876-1877), Museum Gouda. Foto: Tom Haartsen

Enkele tijd geleden ontstond het idee voor een bijzondere
uitwisseling van collecties. Twee particuliere verzamelingen, met opvallend veel overeenkomsten, wisselen tijdelijk van locatie. De Collectie Veendorp, van de Groningse
Reurt Jan Veendorp (1905-1983) reist af naar Museum
Gouda. De Collectie Arntzenius, verzameld door Paul
Arntzenius (1883-1965) is van 30 juni 2018 t/m 6 januari
2019 te zien in het Groninger Museum.
Beide mannen brachten hun collectie in de twintigste eeuw
zorgvuldig bijeen. Een groot deel van de kunstwerken dat
werd verzameld, vertegenwoordigt Nederlandse en Franse
kunstenaars uit de Haagse School en de School van Barbizon. In de collecties bevinden zich prachtige landschappen
met grote wolkenpartijen, kleurrijke bloemstillevens en straatgezichten en portretten die het alledaagse leven vatten.
Vooral landschappen komen veelvuldig voor in de twee
verzamelingen. Door de komst van de verftube in de negentiende eeuw werd het voor kunstenaars mogelijk om buiten,
en plein air, te schilderen. In de open lucht werd de omgeving
zo natuurgetrouw mogelijk vastgelegd, Een mooi voorbeeld
hiervan is de allereerste aankoop van Paul Arntzenius. In 1941
kocht hij Zonsondergang geschilderd door de Franse kunstenaar Charles-Francois Daubigny (1817-1878). Het warme
zonlicht afkomstig van de ondergaande zon is haast voelbaar.
Veendorp bezat ook een Daubigny, La mer temps gris uit
1858. Deze schilderijen maken duidelijk dat de werken van
beschouwd kunnen worden als overgang van de realistische
landschappen naar het impressionisme.

Hechte band
Wanneer men dieper duikt in de twee collecties en de interesses van de verzamelaars is het verrassend te noemen
dat de twee elkaar pas omstreeks 1961 tijdens de opening
van een tentoonstelling in Wassenaar leerden kennen. Deze
Willem Bastiaan Tholen - De gezusters Arntzenius (1895), Museum Gouda. Foto: Tom Haartsen

ontmoeting is het begin van een hechte band. Hoewel de
vriendschap slechts enkele jaren duurt wegens het overlijden
van Paul Arntzenius heeft het wel zijn sporen nagelaten in de
verzamelingen.
In beide collecties is de Nederlandse schilder Willem Bastiaan
Tholen (1860-1931) goed vertegenwoordigd. Bekend is dat
Arntzenius Veendorp heeft geholpen bij het verwerven van
verscheidene tekeningen van Tholen. Daarnaast bevat de
collectie van de Groninger een viertal schilderijen gemaakt
door zijn vriend Arntzenius, die naast verzamelaar ook
kunstenaar was.
Paul Arntzenius werd in 1883 geboren in Den Haag en
groeide op in een groot gezin. Zelf was hij een van een
drieling. De familie Arntzenius woonde vlakbij het kunstenaarsechtpaar Tholen. Wegens het vroege overlijden van
de moeder van het gezin, nam dit echtpaar een groot deel
van de zorg voor de kinderen op zich. Gedurende zijn jeugd
bracht Paul veel tijd door in het atelier van Willem Bastiaan
Tholen. Hij kreeg hier schilderles, maar zat ook model. Naast
Paul schilderde Tholen ook de andere kinderen uit het gezin.
Het werk dat als een van de mooiste portretschilderijen van
de schilder wordt gezien, toont de twee oudere zussen van
Paul, de gezusters Arntzenius, lezend op een rode chaise
longue. Het licht dat van hoog boven op de bladzijden van
het boek van Dora en op het schort van Elisabeth valt, is door
de schilder bijzonder goed weergegeven.
Beide collecties kwamen in de jaren zestig in handen van
de musea. In tegenstelling tot het Groninger Museum,
waar de collectie Veendorp als afgesloten wordt gezien,
is door Museum Gouda in de afgelopen jaren meerdere malen een werk aangekocht ter uitbreiding van de
Collectie Arntzenius. G
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HELLA EN FREEK DE JONGE
15 SEPTEMBER 2018 T/M 28 OKTOBER 2018
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HELLA &
FREEK DE
JONGE IN
HET VOLLE
LEVEN
DOOR HELLA DE JONGE BEELD GEA SCHENK
Van 15 september t/m 28 oktober wordt de bezoeker
een kijkje gegund in het volle leven van Hella en Freek
de Jonge.
Half november 1969 ontmoetten wij elkaar. In al die jaren dat
we samen zijn, hebben we een gezin gesticht, kinderen grootgebracht, ons artistiek ontplooid, aan een indrukwekkend
oeuvre gewerkt en ons omringd met kunst van anderen.
Alle facetten van die ontwikkeling willen we aan u tonen.
Dat betekent dat naast onder andere gezamenlijk vervaardigde mozaïeken, theaterwerk van Freek, plastisch werk van
Hella ook beelden en schilderijen uit eigen collectie getoond
zullen worden.
Vanuit de overtuiging dat leven een kunst is en de zin van het
leven schuilt in het vormgeven van het lijden zullen wij zes
dagen in de week, zes weken lang persoonlijk bij onze expositie aanwezig zijn. Die directe betrokkenheid zal ongetwijfeld
leiden tot verrassende, openhartige, leerzame en hilarische
confrontaties met het publiek. Ook zullen wij gasten uitnodigen uit de wereld van kunst, politiek en wetenschap om mee
van gedachten te wisselen.
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“In het museum spelen
Hella en Freek ‘Spring’,
een intieme literaire
avond gebaseerd op het
gelijknamige boek
van Hella.”

MAKING OF…
DOOR STEVEN KOLSTEREN BEELD GEA SCHENK

Enthousiasmerend. En overweldigend. Dat is de bijzondere
tentoonstelling in het Coop Himmelb(l)au paviljoen. En dat zijn
de plannen daarvoor. Freek staat door zijn carrière als cabaretier op de voorgrond, maar Hella vervaardigt de decors en
kostuums en veel doen ze ook met zijn tweeën op gelijkwaardige basis. Tegenwoordig treden zij ook samen op. Daarnaast
is Hella beeldend kunstenaar en schrijfster. Hun kunstverzameling is door de tijd opgebouwd, via reizen, veilingen, of
als geschenk, volgens de rode draad ”wat we mooi vinden”.
Veel portretten of meestal licht surrealistische afbeeldingen
van mensen, en veel sculpturen. Hoe vat je een leven samen
in het museum met een beperkte hoeveelheid voorwerpen
en verhalen? De ‘making of’ van een dergelijk project is veel
ingewikkelder dan van een reguliere overzichtstentoonstelling, waarbij zaken als chronologische ordening, formaat en
beschikbaarheid een grote rol spelen.

Beschikbaar
Beschikbaar, dat is bij Hella en Freek geen probleem. Hun
huis puilt uit van kunst. Overal hangen schilderijen, staan
beelden, natuurlijk deels van Hella zelf die er ook een atelier heeft. In de kelders en de zolderkamers bevinden zich
talloze decorstukken, die in de loop der tijd gebruikt zijn en
bewaard. Werkelijk elk beschikbaar plekje, ook in de gangen,
bevat kunstwerken en in de tuin staan beelden. Het is haast
ondoenlijk om tot een strenge selectie te komen, want zelfs
als Freek voorstelt van elke categorie tien te kiezen, blijken er
gauw heel veel categorieën. Tien schilderijen, tien foto’s, tien
stukken van keramiek en bronzen beelden, tien affiches, tien
kostuums, tien boeken en natuurlijk, de tien mozaïeken die
ze samen maakten. En dan decorstukken: een toneel is vaak
zes bij tien meter, dus het gaat om veelal grote onderdelen.
Natuurlijk moeten er ook videobeelden bij, van performances

en uitleg. Nee, die ruimtes in Coop Himmelb(l) au zijn in
een mum van tijd tjokvol, en dan moet er ook nog een
podium komen.

Bezigheden

“over vertrouwen-discipline-concentratie”, en ook kleine
‘stand up’ voorstellingen van hem zelf, aan het einde van de
week. Deze gaat hij samenvoegen tot een avondvullende
voorstelling, die op het einde van het jaar gespeeld gaat
worden.

Hoe van al die verschillende voorwerpen een boeiende maar
ook praktische toegankelijke tentoonstelling te maken, dat
vormde een hele uitdaging. Maar daarmee waren we er
nog niet. Voor educatie en evenementen gold hier niet de
standaard publieksinformatie-overdracht. De kunstenaars
zijn immers zes weken lang de hele dag lijfelijk aanwezig.
Vooral de interactie met bezoekers is een onlosmakelijk deel
van de tentoonstelling, in de vorm van samenwerkingen en
gesprekken, niet alleen over kunst maar over politiek en leven
(natuurlijk de gasdiscussie). Freek wil ook graag discussies
over hoe onderwijs de persoonlijkheid moet vormgeven,

In het museum spelen Hella en Freek ‘Spring’, een intieme
literaire avond gebaseerd op het gelijknamige boek van
Hella. In dit boek beschrijft ze welke invloed de Tweede
Wereldoorlog op haar leven heeft gehad. Hella leest voor uit
het werk en wordt geïnterviewd door Freek over haar drijfveren en de achtergronden. Behalve in het museum treden zij
ook op in de Stadsschouwburg, met drie grotere voorstellingen, over zijn beste verhalen, beste liedjes en de bovengenoemde avondvullende voorstelling. Het definitieve aanbod
en programma worden op de websites bekend gemaakt. G
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EEN NIEUW SEIZOEN

WALL HOUSE
WEEKENDEN
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Mariëlle Gebben

Mariëlle Gebben, Blow us Apart, 2018

MARIËLLE GEBBEN BRENGT
DE FLUX NAAR WALL HOUSE #2
DOOR GEA SCHENK
Het Wall House #2 is een bezienswaardigheid in het
zuiden van de stad Groningen. Met zijn veelheid aan
vormen, kleuren, interessante details, symbolen en betekenissen is het een icoon voor architectuurliefhebbers.
Het exuberante woonhuis werd ontworpen door de New
Yorkse architect John Quentin Hejduk (1929-2001) in
1973, maar kreeg pas in 2001 zijn plek aan het Hoornsemeer. Het Groninger Museum beheert het gebouw sinds
2016 en waarborgt de openbare functie en de culturele
bestemming. Dankzij een aantrekkelijke programmering
versterkt het museum de relatie tussen Wall House #2
en de bewoners van de wijk Hoornse Meer.
Alle kunstenaars die komend seizoen exposeren in Wall House
#2 wonen in de stad Groningen. Gea Schenk, fotograaf en
programmeur Wall House, werkt verder aan de voortzetting
van de fotoexpositie Buren_9728 met portretten van buurtbewoners uit Hoornse Meer. Daarnaast exposeren dit jaar
Mariëlle Gebben en Mirjam Offringa (31 maart t/m 3 juni),

Margriet Stegmeyer (9 juni t/m 2 september) en Frank Sciarone en Laura Hospes (8 september t/m 28 oktober) in het
gebouw. Gelijktijdig met Margriet Stegmeyer is de tentoonstelling Hoornse wijk in beeld, in samenwerking met de gemeente
Groningen, te zien.
Mariëlle Gebben (Sneek, 1979) studeerde in mei 2017 cum
laude af aan de Fotoacademie Amsterdam met haar project
Rabbit. “Mijn konijn is even oud als ik, min één dag. Ik kreeg
het van mijn broer toen ik een dag oud was. Dit konijn zie ik
als een soort ‘God’ van mijn werkelijkheid. Het staat symbool voor kinderlijke fantasie, waar alles mogelijk is, zonder
beperkingen. Samen met mijn konijn ga ik op reis. Het is een
mentale reis waarbij ik de grenzen van het denken wil opzoeken. Als een ontdekkingsreiziger dring ik steeds dieper door in
het verzonnen universum. De imaginaire werkelijkheid die ik zo
blootleg noem ik De Flux. In mijn werk zet ik fictie en werkelijkheid tegenover elkaar. Wetenschap versus verbeeldingskracht”, aldus de kunstenaar.

Mariële Gebben, The Truth, 2017

Mariëlle Gebben, No Matter, 2017

Mariëlle Gebben verhuisde op haar zeventiende naar Groningen om Kunst- en Kunstbeleid te gaan studeren. Pas op de
fotoacademie vond ze haar roeping. Aanvankelijk fotografeerde ze mensen en sociale projecten als logisch gevolg van
haar eerdere werk. Maar langzamerhand verdween de mens
uit beeld. Ze fotografeerde landschappen, ze wilde door de
horizon heen. “Die verrekte horizon.” Ze begon de horizon te
vermijden. Steeds vaker richtte zij de camera naar boven of
naar beneden. In Slovenië en op Madeira vond zij de ongerepte natuur zoals zij wenste. Maar ze kon onmogelijk op reis
blijven gaan, dus is zij abstract gaan werken, op zoek naar
haar eigen ongerepte werkelijkheid.

scheidslijn is tussen voor- en achterkant van het gebouw,
volgens de architect de grens tussen verleden en toekomst.
“Ik wil met De Flux dwars door tijd en materie. Net als de
natuur. Ik ben een neutrino, een deeltje, en ik probeer door
de horizon heen te gaan, door begrenzingen, om te kijken
wat daar is,” zegt de kunstenaar.
“Het was een wens om ruimtelijk werk te maken. Sculpturen
en elementen creëren die in de wereld van De Flux bestaan,
maar ook het gebruik van de ruimte op zich”. De foto’s heeft
Gebben speciaal geselecteerd en nog niet eerder geëxposeerd. Alle foto’s zijn ontstaan in haar studio met behulp van
papier, glas, water, verf en licht.

“Wow, dit is de cockpit waarmee ik op reis ben geweest!“,
was haar eerste reactie toen ze boven in het Wall House
stond. “Na dagen in eenzaamheid in de ruimte ervoer ik
onrust. Eerst dacht ik dat deze ruimte perfect geschikt was
om mijn werk te laten zien, maar daarna merkte ik juist dingen
op die niet passend waren zoals een horizon, muren, kaders,
contrasten. Allemaal elementen die niet in de wereld van De
Flux bestaan. Ik besloot die dreiging te gebruiken in mijn
installatie. Deze ruimte is zo allesoverheersend en staat zo in
contrast met De Flux, die strijd wil ik aangaan.”

“Mijn eerste reactie op de ruimte was de gedachte om alle
ramen af te plakken en storende elementen te bedekken en
zo een beschermde ruimte te creëren. Ik besloot het tegenovergestelde te doen en de bedreiging van de ruimte en
omgeving juist te vergroten. Systemen en structuren staan
haaks op De Flux. Ik wilde kijken hoe veerkrachtig De Flux is.
Mijn tentoonstelling in het Wall House is daarmee een onderzoek. Eigenlijk sta je als bezoeker straks in een arena waar De
Flux de strijd aangaat met de werkelijkheid. Ik ervaar dit als
een experiment in de ontwikkeling van mijn werk. Geweldig
dat dit kan”. G

In het Wall House heeft Mariëlle met tape een ‘raster’ van
lijnen gecreëerd. Het raster is een reactie op de horizon die
een grens vormt tussen meer en lucht en op de muur die een

Op 3 juni is De Finale van De Flux.
Dan zullen we ook weten of De Flux heeft gewonnen of niet.
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KUNST
SCHATTEN
VAN BRAM WESTERS
DOOR EGGE KNOL

Tot de pronkstukken van de zilverzaal van het
Groninger Museum hoort een kloeke kwabschotel
met een diameter van 37 cm, die in 1656-57 werd
gemaakt door de Groninger zilversmid Jan Mettinck. Het is een goed voorbeeld van de bijzondere
voorwerpen die het museum verwierf ten tijde van
het directoraat van Bram Westers (1963-1977). Hij
is op 1 maart van dit jaar op 89-jarige leeftijd is
overleden.
De rand van de schotel is versierd met het kwabornament,
vandaar de naam. Op de schotel staan de familiewapens
Fockens en Alting, waardoor kan worden vastgesteld dat
hij toebehoorde aan het betreffende landbouwersechtpaar
op de Hoysumheerd bij Warffum. De aankoop is typerend
voor Westers: een opmerkelijk stuk met meerdere verhaallijnen. Het kwabornament is een opvallende Nederlandse
bijdrage aan de kunstgeschiedenis, ontwikkeld door de
beroemde Amsterdamse zilversmid met Groninger roots
Johannes Lutma (1584-1669) en vervolmaakt door de
zilversmidsfamilie Van Vianen. Tegelijk is de schotel ook
exemplarisch voor de grote rijkdom van de Groninger landbouwers. Dit dure stuk werd in 1969 op een veiling in New
York gekocht, met steun van de Vereniging Rembrandt.

Professionalisering
Abraham Westers, in 1928 geboren in Nieuwe Pekela als zoon
van een textielfabrikant, wordt in 1950 de eerste hoofdvakstudent kunstgeschiedenis van de Groninger universiteit. Nog
voor zijn afstuderen is hij wetenschappelijk assistent en later
conservator kunstnijverheid van het Museum Boijmans van
Beuningen in Rotterdam. Hier ontwikkelt hij belangstelling
voor hedendaagse keramiek. In 1963 wordt hij directeur van
het Groninger Museum als opvolger van Jos de Gruyter. De
Gruyter had het museum flink opgeschud met het ontwikkelen van een actief aankoopbeleid en tentoonstellingsprogramma van moderne kunst. Bram Westers zet het beleid
van De Gruyter voort: regelmatig tentoonstellingen, vaak van
eigentijdse kunstenaars, afgewisseld met presentaties over
kunstnijverheid en het Groninger verleden. Westers professionaliseert het museum door de staf uit te breiden met
gespecialiseerde conservatoren die exposities voorbereiden
en voorstellen voor het aankoopbeleid doen. In 1968 krijgt het
museum een extra expositiezaal bovenop het depot. In 1975
gaat het museum dicht voor een grote verbouwing waarbij
de binnenplaats bij het museum werd getrokken. Kortom het
Groninger Museum staat in zijn tijd bepaald niet stil.
Westers maakt voor het museum een grote slag als het
museum in 1969, met onbaatzuchtige steun van het

Het kwabornament is een
opvallende Nederlandse
bijdrage aan de
kunstgeschiedenis

J.B. Scholtenfonds, de collectie Veendorp in bruikleen
krijgt. In één klap zijn veel bekende kunstenaars van de
late negentiende en vroege twintigste eeuw, waaronder
de Fransen Gauguin, Daubigny en Redon, in het museum
vertegenwoordigd.
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Eigentijdse kunst
Zijn grote liefde is de kunstnijverheid en hij begint voor het
museum hedendaagse keramiek te verzamelen. In zijn tijd
wordt het portret van Clant door Gerard Terborgh aangekocht
en meerdere bijzondere stukken zilver verworven. Maar daarnaast staat Westers open voor nieuwe ontwikkelingen in de
beeldende kunst. Onder zijn directoraat besteedt het Groninger Museum als eerste in Nederland aandacht aan de Nieuwe
Figuratie van kunstenaars als Reinier Lucassen, Roger Raveel
en Raoul de Keijser, en aan de koele abstractie van Peter
Struycken. Deze laatste zou uitgroeien tot een van de ‘huiskunstenaars’ van het Groninger Museum. Er kwamen voortdurend solo- en groepstentoonstellingen van hedendaagse
kunstenaars. In 1968 werd met medewerking van Westers
op de vierde verdieping van het warenhuis Vroom & Dreesmann een kunstmanifestatie 4 Hoog Groningen gehouden.
Het warenhuis weigerde van de inbreng van Galerie Waalkens

Blijvend
De historische tentoonstelling Groningen Constant, met
talloze bruiklenen ondermeer uit Munster, gaf in 1972
een mooi beeld van de aanloop en het verloop van het
beleg van Groningen door de bisschop van Munster, en
de viering van de gelukkige afloop voor de stad. Drie
jaar later werd de eerste grote overzichtstentoonstelling
Groninger Zilver georganiseerd. Deze expostie duurde
maar twee weken maar heeft, mede dankzij de catalogus,
een blijvende invloed gehad op de collectievorming voor
het museum. Het is verrassend te zien hoeveel catalogi
uit de tijd van Westers nog altijd met regelmaat gebruikt
worden door de huidige museummedewerkers.
In 1977 wordt het Groninger Museum verbouwd en
vergroot. De ambities van het museumbestuur rond dit
vernieuwde museum sporen niet met de voorzichtige
degelijke directeur. Westers krijgt net als De Gruyter
de kans in het grotere Haags Gemeentemuseum zijn
kwaliteiten te gebruiken. Hij wordt Hoofdconservator Kunstnijverheid. Ook hier weet hij samen met zijn
medewerkers bijzondere voorwerpen voor de collectie te
verwerven, de museale activiteit waarin hij zijn grootste
voldoening vindt.

Onder Westers groeide het Groninger Museum uit tot een
professionele organisatie met bijzondere exposities.. Hij was
een gedegen kunsthistoricus met grote betrokkenheid bij
de collecties die aan zijn zorgen waren toevertrouwd.
een aantal kunstwerken van de Amsterdamse kunstenaar
Harri Huijsman op de expositie wegens vermeend pornografisch karakter, waarop Westers aanbood ze in een zaaltje van
het Groninger Museum te exposeren. Na tien minuten nam de
politie de werken in beslag. Uiteindelijk werd meer dan een
jaar later toch bepaald dat het kunst en geen pornografie was.
Een bijzonder initiatief in 1972 is de expositie Groninger
kunstenaars waarbij alle Groninger kunstenaars vijf werken
mochten insturen. Naast gearriveerde kunstenaars van de
Groninger Ploeg waren daar vele meer en minder succesvolle
kunstenaars te zien. De catalogus geeft nu een prachtig beeld
van de kunst in Groningen een halve eeuw terug. In hetzelfde
jaar en ter gelegenheid van driehonderd jaar Groningens
Ontzet is er de expositie ‘Het Geheim’ met Duitse schilderkunst van allegorie en symboliek (1870-1900) naar idee van
Prof.dr. Henk van Os van de Groninger universiteit. Het is
een gedurfde tentoonstelling, met kunst die op dat moment
absoluut uit de mode is. Het vormt het begin van een herontdekking van deze kunstwerken, die tegenwoordig weer tot de
topstukken van de Duitse musea gerekend worden.
Bram Westers

In 1988 gaat de gentleman-conservator, zoals een journalist
hem omschrijft, met pensioen. Westers komt terug in Groningen. Zijn kwaliteiten en energie wendt hij nu aan voor de
opbouw van het in 1990 geopende museum Het Kapiteinshuis in zijn geboorteplaats Nieuwe Pekela. Westers is zich
bewust dat de Veenkoloniale scheepvaart in de negentiende
eeuw een bijzonder en museaal erg aantrekkelijk verhaal
biedt. De schippers uit Nieuwe Pekela voeren naar alle
windstreken en brachten de wereld mee naar huis. Houtwerk uit Rusland, aardewerk uit Engeland, talloze exotische
voorwerpen van verre kwamen naar het Groningerland. Aan
dit opmerkelijk verhaal heeft Westers een liefdevol samengesteld museum in een originele kapiteinswoning gewijd:
een parel in ons museumlandschap die meer aandacht
verdient.
Onder Westers groeide het Groninger Museum uit tot een
professionele organisatie met bijzondere exposities. Hij was
een gedegen kunsthistoricus met grote betrokkenheid bij
de collecties die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. De
ontwikkelingen en exposities van het Groninger Museum is
hij altijd blijven volgen. G
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VRIENDEN VAN HET GRONINGER MUSEUM
GINEKE VAN BAAK & NETTY DE VRIES

Hoe lang zijn de meeste mensen bestuurslid van een
vereniging? Twee zittingstermijnen, dus een jaar
of acht, weet Gineke van Baak. Toch bleef zij bijna
22 jaar onderdeel van het bestuur van de Vrienden
van het Groninger Museum. Dit voorjaar neemt ze
afscheid als voorzitter. Ze is niet de enige die vertrekt, ook secretaris Netty de Vries vindt het mooi
geweest. Zij heeft bijna 17 jaar volgemaakt. Waarom
ze het zo lang volhielden? Netty: “Het was altijd
gezellig. Maar nu is het welletjes.”
In zo’n periode verandert er nogal wat. Gineke werd destijds gevraagd om lid van het bestuur te worden tijdens
een excursie van de Vrienden naar een ander museum. “Ik
schonk koffie voor de mensen in de bus, dat was blijkbaar
aanleiding genoeg.” In die tijd gingen de leden van de vereniging veel op pad. Gineke en Netty zijn in het Mauritshuis
in Den Haag geweest, in Museum Boijmans van Beuningen
in Rotterdam, de Kunsthalle in Emden, Horst-Janssen-Museum in Oldenburg. Die tijd is voorbij. “Nu krijgen we amper
nog een bus vol.”

Lidmaatschap
De Vrienden zijn, met pakweg 1700 leden, toch nog altijd
een vereniging van formaat. Het is één van de grootste
museumverenigingen van Nederland. Het zijn gewoon
andere tijden. ‘Vroeger’ ging men misschien vaker op
excursie, het lidmaatschap op zich was minder vanzelfsprekend en zeker de kosten ervan. Gineke: “Van de
jaarlijkse contributie maakten mensen een principekwestie, ook al ging het om een paar tientjes. Is dat nu echt
nodig, zeiden ze dan. Nu hoor je daar nooit meer iemand
over, mensen geven veel makkelijker geld uit.” En ach, wat
is nu 35 euro per jaar – de huidige prijs van een lidmaatschap. Gineke somt op wat je daar allemaal voor krijgt.
“Gratis toegang tot het Groninger Museum en drie Duitse
musea, twee keer per jaar het museummagazine, lezingen
over exposities, korting in de museumwinkel. De lezingen
voegen echt veel toe. Na de lezing van een conservator of
kunstenaar kijk je anders naar een tentoonstelling.” Gineke
is er blij om dat het museum zijn best doet actief mensen
te benaderen om lid te worden. “Nieuwe aanwas vinden is
niet zo makkelijk.”
Er zijn wel mensen die zeggen: ja, maar met de Museumkaart kan ik ook al gratis naar het museum. Maar dan gaan
ze voorbij aan iets belangrijks, vinden Netty en Gineke. Het
is cultuurgoed, net als de Groninger kerken, zegt Netty.

DOOR DORIEN VRIELING BEELD GEA SCHENK

Netty de Vries en Gineke van Baak

Gineke, resoluut: “Als je hier woont hoort het museum erbij,
het is je verantwoordelijkheid daar aan bij te dragen. Het
museum is een icoon van de stad.”

Veranderingen
Niet alleen de Vrienden veranderden, het Museum zelf nog
veel meer. Ze kunnen zich allebei nog goed herinneren
hoe de overstap van het oude naar het nieuwe pand werd
gemaakt. Netty: “Ik werkte toen bij Gasunie, die ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum 25 miljoen gulden had
geschonken aan het Groninger Museum voor de nieuwbouw. Het duurde nog vrij lang voordat met de bouw kon
worden begonnen, want er waren bezwaren van omwonenden.” Gineke: “Roeivereniging De Hunze zat toen nog op de
plek van het museum, die moest een stuk verderop gaan
zitten.”
En natuurlijk maakten ze een rij verschillende directeuren
mee, die elk hun eigen stempel op het museum drukten.
Gineke: “Frans Haks haalde Mendini erbij, die het gebouw
ontwierp. Later was er Kees Van Twist, die uit de showbiz
kwam en het museum meer naar de buitenwereld toe bracht
met spectaculaire dingen: de tentoonstelling van Repin,
de fototentoonstelling van Anton Corbijn. En nu Andreas
Blühm, die een wat inhoudelijker koers vaart.”
Ze hebben in al die jaren ontelbare tentoonstellingen gezien,
zoveel dat het lastig is een favoriet te noemen. Netty denkt
terug aan Viktor & Rolf, maar vond dit jaar ook De Romantiek prachtig. Gineke is een liefhebber van design: Maarten
Baas, de kostuums van Iris van Herpen. Maar ook De Ploeg.
Ook de reizen naar ‘zustermusea’ in Duitsland zijn hen
dierbaar.

Afscheid
In het voorjaar nemen Netty en Gineke afscheid tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de Vrienden. Ze dragen
het stokje dan over aan twee nieuwe bestuursleden, die op
het moment van schrijven nog niet bekend zijn. En hopelijk
blijven de Vrienden de komende jaren nieuwe leden trekken.
Liefst ook jonge mensen, zegt Gineke. “Het kost maar zo
weinig, waarom zou je het niet doen?” Het zal wel even raar
zijn, zegt Netty. Geen vergaderingen meer, geen taken meer
te vervullen voor de Vrienden, al blijven ze natuurlijk lid.
Tussen hen en het museum verandert er niet zoveel. Ze blijven nieuwe tentoonstellingen bekijken en af en toe gewoon
even binnenlopen. “Al is het maar om een cadeautje in de
museumshop te kopen,” zegt Netty. G

“ALS JE IN GRONINGEN
WOONT, HEB JE EEN
VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR HET MUSEUM”
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GRONINGER MUSEUM SALON
WESSEL ZIJP

VAKER DAN OOIT IN HET
GRONINGER MUSEUM
DOOR PHILIP ROZEMA BEELD CHRISTOPHER SMITH
Wessel Zijp, horecaondernemer bij Prinsenhof, is
Groninger Museum Salon-lid van het eerste uur.
“Ik ben niet opgegroeid met kunst, dat had niet de hoogste
prioriteit. Wel ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik in
mijn verdere leven door mijn vriendenkring redelijk ben bijgespijkerd. Mijn goede vriend en architect Jurjen van der Meer
laat mij veel zien over de bouwkunst, en mijn partner is een
klassiek geschoolde pianist. Vanuit die hoek komt Rachmaninov regelmatig voorbij en word ik meegenomen naar theaters
en operahuizen.”

Van wat voor kunst houdt u?
“Ik heb mijn favoriete kunstenaar die voor veel mensen
nog onontdekt is gebleven. Dat is beeldend kunstenaar en
schrijver Bram D’Hont. Zijn stijl kun je het beste omschrijven
als impressionistisch en conceptueel. Maar ik hou bijvoorbeeld ook weer van Helmantel. Toen ik bij Plaats Melkema
in Huizinge woonde was hij mijn buurman. Ik ben meerdere
malen bij hem thuis in zijn atelier geweest. Daar zit hij dan zijn
kunstwerken te maken op een soort houten laddertje die hij
als schildersezel gebruikt. Die ladder is daardoor zelf bijna
een kunstwerk geworden.”

U heeft Helmantel aan het werk gezien?
“Ja! Dat heeft voor mij zo’n meerwaarde gehad. Helmantel zou hier in het Prinsenhof ook een schilderij neer willen
hangen. Dat vind ik zelf weer belastend, omdat ik vind dat
zo’n kunstwerk een veilige plek moet hebben: dat kan ik niet
altijd garanderen. Daar denkt Helmantel zelf dan weer vrij
gemakkelijk over.”

Wat voor rol speelt kunst in uw restaurant?
“We zijn vanuit de keuken altijd bezig met het visuele aspect.
Naast de sfeer is de presentatie natuurlijk minstens zo’n
belangrijk element in de totaalbeleving voor de gast. Een
gerecht kan nog zo mooi op smaak zijn en kloppen wat calculatie betreft, het visuele aspect telt ook mee. Mijn keukenbrigade is daarom altijd bezig met vorm- en kleurgebruik, zo
hebben we onder andere ook een patissier in dienst. Het
kookvak en het kunstenaarschap liggen in die zin wel dicht
bij elkaar.”

Waarom werd u lid van de Groninger Museum
Salon?
“Je moet je, zeker als beginnend bedrijf, laten zien. Toen de
Groninger Museum Salon voorbij kwam was de keuze voor

mij niet zo moeilijk. Daar komt bij dat je het museum ermee
steunt, wat indirect ook weer afstraalt op ons. Zo heeft heel
Groningen mee gesurft op het succes van de Bowie-expositie.
Ik kom sinds mijn lidmaatschap vaker dan ooit in het Groninger Museum. Het is toch een museum waar je, omdat het in
je eigen stad ligt, wat makkelijker aan voorbijgaat.”

U heeft het druk. Heeft u tijd voor de
verschillende activiteiten van de Salon?
“Dat heeft met willen te maken. Drukte is een relatief begrip. In
principe is dit een 24/7 bedrijf. Er gebeurt altijd iets. Als je een
goed team hebt, hoef je er niet altijd te zijn. En zo moet het
ook. Er werken hier zo’n 100 medewerkers. We helpen elkaar
om dat te doen wat we moeten doen. Het blijft leuk omdat
ik op een bepaalde manier communiceer met de mensen en
iedereen in hun waarde laat. Je hoeft niet bang zijn om fouten
te maken, zolang je er maar van leert. Dat doe ik zelf ook en
dat is eigenlijk mijn credo, zakelijk gezien. Daar kom ik in
ieder geval een heel eind mee in dit leven.”

Uit wat voor mensen bestaat de Salon?
“Het is een kleine en diverse groep waarmee we verschillende
activiteiten doen. Door de herhaling wordt het ook makkelijker en leuker omdat je elkaar steeds weer ziet. En ook de
diversiteit is leuk. Er zitten leden uit allerlei beroepsgroepen
bij, naast een auto dealer en een begrafenisondernemer, ook
mensen uit de advisering en het bankwezen. Als het strikt
een horecaclub was, dan was het misschien ook heel gezellig
geweest, maar had het wel een heel andere lading gekregen.
Keurig publiek, zou Koos Huizinga (oud-horecaondernemer,
red.) zeggen. Het is niet autoritair, het is geen eliteclubje. Dat
is voor mij het aantrekkelijke ervan.”

Heeft u nog wensen voor de Salon in de
toekomst?
“Ik hoop dat ons doel van de veertig leden behaald wordt. We
zijn goed onderweg, maar ik vind het ook mooi als het daarbij
blijft, anders is de intimiteit weer weg. Ik ga mijn lidmaatschap in ieder geval handhaven. De bijeenkomsten zijn altijd
prima georganiseerd. Je krijgt zelfs een mooie Salonkaart,
die draag ik ook trouw bij me.” Zijp graait in de binnenzak
van zijn jas, en haalt er zijn Salonpasje uit. ‘Daar kun je toch
niet omheen.’“ G
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DE MENKEMABORG:
SFEERVOL VERLICHT
IN DE 18DE EEUW EN NU
DOOR IDA STAMHUIS BEELD OTTO KALKHOVEN
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Het licht wordt extra
weerkaatst door de glimmende
koperen platen tegen de
achterwand, zoals die in
de enorme haard van de grote
zaal tonen.
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Het Groninger Museum en de Menkemaborg
In 2017 bestond de Menkemaborg te Uithuizen als museum
90 jaar. Na restauratie van de gebouwen en de tuin werd
de Menkemaborg in 1927 opengesteld voor bezoekers. Het
doel was toen en is ook vandaag de dag om door middel van
een volledig ingericht huis en bijpassende tuinen een beeld
te geven van het leven en wonen op een Groninger borg
in de achttiende eeuw. De wens voor het beter verlichten
van de kamers werd mogelijk dankzij de financiële bijdrage
van het Groninger Museum, eigenaar van de Menkemaborg
sinds 1921.

Nieuwe verlichting door ‘Lichtpunt’ uit
Groningen
De huidige verlichting door middel van halogeen spotjes
gaf niet meer het beoogde licht en was toe aan vervanging.
Lichtpunt uit Groningen heeft al jarenlang ervaring met het

verlichten van museale inrichtingen en tentoonstellingen,
waaronder in het Groninger Museum. In de Menkemaborg is
gekozen om de nieuwe LED spotjes zo onzichtbaar mogelijk
te plaatsen waardoor de zichtbaarheid voor bezoekers tijdens
donkere dagen vergroot wordt, maar de kamers wel sfeervol
verlicht blijven. Bijkomende voordeel van deze nieuwe verlichting is, dat het vrij van infrarode en ultraviolette straling is en
het licht niet schadelijk is voor het kostbare interieur. Daarbij
is de nieuwe verlichting energiezuinig en duurzaam!

Het licht in de achttiende eeuw
Hoe werd een borg verlicht in de achttiende eeuw? Het is nu
moeilijk voor te stellen, want wij zijn gewend dat alles op elk
moment van de dag verlicht kan worden. In de achttiende
eeuw was daglicht het belangrijkste licht. In de loop van die
eeuw maakten de grotere glasruiten het mogelijk om vensters
te vergroten. In de voorkamer is dit zichtbaar door de grote

ramen met luiken en vooral vensterbanken, want dit is de plek
met het meeste licht. Voor ’s avonds is een haardvuur ook
een belangrijke lichtbron. Het licht wordt extra weerkaatst
door de glimmende koperen platen tegen de achterwand,
zoals die in de enorme haard van de grote zaal tonen. In alle
kamers zijn houders voor kaarsen te vinden. Een keur aan
kristallen en koperen kroonluchters, zilveren en koperen kandelaars en blakers worden getoond. Kaarsen zijn kostbaar en
werden gemaakt van allerlei soorten vet en was. Olielampen
zijn er ook in diverse soorten en maten, waaronder lantaarns,
‘snotneuzen’ en ‘pottenkijkers’. De geur uit die tijd moeten
we ons ook voorstellen, want kaarsen van varkensvet of walmende olielampen, zorgen voor een andere beleving van een
huis. Wel is voor te stellen dat de brandende kaarsen allerlei
glimmende voorwerpen laten oplichten. Zo zijn de koperen
handgreepjes op een kast eenvoudig te vinden, maar ook het
theekopje met het gouden randje niet te missen. G

69

Wilt u zelf zien hoe de Menkemaborg vandaag is verlicht en
hoe dat in de achttiende eeuw wordt gedaan? U bent van
harte welkom van 1 april tot en met 30 december.
Borg en tuin zijn open van maandag tot en met zondag van
tien tot vijf uur. In juli en augustus elke dag open. In oktober
tot en met december open tot vier uur.
Menkemaborg
Menkemaweg 2
9981 CV Uithuizen
www.menkemaborg.nl

Iris van Herpen, Bird Dress, uit de serie Wilderness Embodied,
diverse materialen , 2013, Groninger Museum
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REIZENDE TENTOONSTELLING
IRIS VAN HERPEN
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INTERVIEW

IRISVAN
HERPEN
DOOR REGINA ZWAAGSTRA BEELD BART OOMNES

Iris van Herpen (1984) is modeontwerper en startte in
2007 haar eigen modelabel. In 2012 was haar eerste
solotentoonstelling Iris van Herpen te zien in het Groninger Museum. Na steden in Frankrijk en Zweden
is de expositie onder de naam Transforming Fashion
nu bezig aan een succesvolle tour door de Verenigde
Staten en Canada. Na Grand Rapids, Carnegie, Dallas,
Cicinatti en Phoenix is de expositie nu vanaf 1 juni te
zien in het Royal Ontario Museum in Toronto.
“Bij de solotentoonstelling hebben de conservatoren van
het museum, Mark Wilson, Sue-an van der Zijpp en ik veel
samengewerkt; samen naar de stukken gekeken en een
selectie gemaakt om een soort overzicht te creëren van de
tijdslijn en van iedere collectie een paar looks uit te lichten.
Ook bij de expositie in de Verenigde Staten zitten Mark en
ik eigenlijk altijd wel op dezelfde lijn. Het zijn toch de wat
museale stukken die we selecteren voor de expositie, die
waar veel sculptuurelementen in zitten, heel veel tijd in zit of
waar een bijzondere techniek is gebruikt.
Er zijn vaak een aantal ontwerpen die eruit springen in een
collectie. Dat zijn ook vaak de looks die we selecteren voor
de expositie. De shows zijn wel de hoogtepunten in de
afgelopen tien jaar en ik denk dat het een heel mooie stap
binnen mijn carrière is geweest dat ik naar de coutureweek
in Parijs ben gegaan. Dat heeft me heel ver gebracht. Een
ander hoogtepunt is voor mij wel echt die solo-expositie.
Dat ik zo’n mooi overzicht heb van al het werk samen, dat
ook nog eens reist dankzij het Groninger Museum, dat is wel

echt een mijlpaal in die tien jaar. En het is nog mooier dat
hij nu nog steeds aan het reizen is en er nog steeds musea
aankomen die die solo-expositie zullen tonen.
In de Bird Dress zie je echt mijn manier van werken, waarin
verschillende technieken en materialen met elkaar gecombineerd worden. Ik ben als ontwerper begonnen vanuit
het handwerk alleen. De eerste jaren heb ik zelfs niet eens
een naaimachine aangeraakt, toen deed ik echt ieder
naadje met de hand en alle technieken ontstonden vanuit
de traditionele couture-technieken. Langzaamaan ben ik
dat gaan combineren met nieuwe technologie: 3D-printing, laser cutting, molding en ook technieken die ze in de
architectuur gebruiken.
Bij een modeshow gaat het over de beweging van een stuk
laten zien, de interactie met de persoon die het draagt en het
overbrengen van een sfeer. Met een expositie breng je meer
de techniek en de details over naar mensen, ze kunnen echt
inzoomen op het werk en snappen hoe iets gemaakt wordt
door de details te zien, dat mis je weer tijdens een show. Als
iemand een kledingstuk draagt heb je natuurlijk wéér een
compleet andere ervaring van het werk, een veel intiemere
ervaring nog dan wanneer je het bekijkt in een museum. Ik
vind het allemaal even belangrijk en bijzonder.
Ik heb nooit gedacht dat ik ooit met mijn werk in een
museum zou exposeren. Ik was heel vereerd dat ze mij benaderden. Ik was een jonge beginnend ontwerper en dat ze me
Studenten
het werk n.a.v.
enscenering
Romantiek
in hetG
Noorden
die plek
hebbenaan
gegeven
is echt
geweldig
geweest.”
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100 JAAR DE DE PLOEG
T/M 31 DECEMBER 2018

AVANT-GARDE IN GRONINGEN
DE PLOEG 1918-1928
26 MEI 2018 T/M 4 NOVEMBER 2018

Expositie: Kleurendrift, het land van De Ploeg

Tocht om de Noord

100 jaar de Ploeg op Landgoed Verhildersum Leens
Ontdek het Groninger land aan de hand van ruim dertig
kleurrijke werken van Ploegschilders van het eerste uur. Deze
werken van Johan Dijkstra zijn nog nooit eerder geëxposeerd.

De jaarlijkse tweedaagse langeafstandswandeling Tocht
om de Noord staat dit jaar in het teken van honderd jaar De
Ploeg. De tocht gaat langs vele karakteristieke Ploeglocaties.
Minervastudenten en amateurschilders schilderen tijdens de
tocht langs de route.

14 april t/m 28 okt 2018
www.verhildersum.nl

29 en 30 september 2016
www.tochtomdenoord.nl

Rondvaart: De Ploeg en het Reitdiep

Theatervoorstelling Iovivat

Het gebied langs het Reitdiep, met name in de nabijheid van
de stad Groningen, is de afgelopen eeuw sterk veranderd.
De rondvaart komt langs plekken die voor de verschillende
schilders van De Ploeg een inspiratiebron zijn geweest en
centraal staan in hun werken. Aan de hand van de werken
van De Ploeg wordt het landschap en de stad ‘met nieuwe
ogen’ bekeken. Wat is er veranderd? Welke sporen zijn er
nog zichtbaar?

Rederijkerskamer Iovivat uit Garnwerd brengt een voorstelling
rond de schilders van De Ploeg. De voorstelling begint tijdens
een prachtige boottocht over het Reitdiep naar Oostum, met
een theatrale vertelling over de schilderijen. In het kerkje van
Oostum volgt het verhaal over de opkomst en ondergang van
de eerste kunstkring De Ploeg. Het leven van Jan Wiegers is
daarbij leidraad. Speciaal voor deze gelegenheid is er muziek
gecomponeerd door Niels Smit Duyzentkunst.

Augustus 2018

0ktober 2018
www.iovivat.info

Jan Altink, Schip met rood zeil, 1926, was- en olieverf op doek, Groninger Museum
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WORD LID VAN DE
VRIENDEN VAN HET
GRONINGER MUSEUM

De Vereniging van Vrienden van het Groninger Museum ondersteunt
het museum financieel. Voor de leden organiseert de Vereniging lezingen,
voorbezichtigingen en excursies.
Word lid van de Vrienden van het Groninger Museum
en ondersteun daarmee het Groninger Museum.

•
•

•
•

Voordelen van het lidmaatschap
Gratis toegang tot lezingen en voorbezichtigingen van
de VVGM
Gratis toegang tot het museum (in sommige gevallen,
bijvoorbeeld bij speciale tentoonstellingen kan een
toeslag gevraagd worden)
Gratis toezending van het Groninger Museummagazine
Gratis toegang tot de Kunsthalle Bremen en Kunsthalle in
Emden en het Horst-Janssen Museum te Oldenburg

• Tegen kostprijs mee op de door VVGM georganiseerde
excursies
Lidmaatschapskosten
• Individueel lidmaatschap
(€ 35 per kalenderjaar)
• Duo-lidmaatschap voor twee personen
(€ 60 per kalenderjaar)

www.groningermuseum.nl/lid-worden - vrienden@groningermuseum.nl
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Graag vernemen wij uw
opmerkingen, vragen, tips en
bijdragen op het volgende adres:
redactie@ groningermuseum.nl
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Groninger Museum
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen

Mendini Restaurant
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen
www.mendinirestaurant.nl
Voor entreeprijzen en actuele informatie,
zie www.groningermuseum.nl

Deelnemende kunstenaars en musea tenzij
anders vermeld. Van werken van beeldende
kunstenaars aangesloten bij een CISACorganisatie is het auteursrecht geregeld met
Pictoright te Amsterdam.
© c/o Pictoright Amsterdam 2006

Salonleden
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes
in en rondom het Groninger Museum, meld
je dan aan voor de digitale nieuwsbrief
via www. groningermuseum.nl/nieuwsbrief

Acquisitie en productiebegeleiding
Uitgeverij Intermed
Johan van Zwedenlaan 11, 9744 DX
Groningen
Telefoon/fax: 050 3120042 / 050 3139373
E-mail: info@intermed.nu
Advertentieverkoop: Uitgeverij Intermed
E-mail: verkoop@intermed.nu

Drukkerij
Scholma Druk
ISSN: 1572-0713

ABN AMRO Bank N.V.
Algemeen Belang Verzekeringen N.V./DELA
s'Amuse
Apotheek Helpman B.V.
Boer & Croon Management B.V.
BroekemaNielsen Notarissen N.V.
Commutatio Group B.V.
CRM Excellence
Dommerholt Advocaten N.V.
Effektief Groep B.V.
Gardepoort B.V. / Prinsenhof
J.R.H. van den Hende Register Makelaar Taxateur Kunst & Antiek
Huis voor de Kunst
Lexus Groningen
NNZ B.V.
NTC Vastgoed
Noorderpoort
Richard ter Borg Kunsthandel
Sai & Schut Registeraccountants
Seatrade Holding B.V.
Team4 Architecten B.V.
Workforce Holland

75

