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Privé Domein 171 Nocturnes bij de dageraad van vrouwen. 

Is ons hele leven niet een NOCTURNE, een nachtelijk dwalen? Zien wij het werkelijke 

leven? Zijn het niet meer de schaduwen van het leven die we zien ? Is niet alles 

halfduister? Worden we niet gedreven door een altijd maar durend verlangen? 

Leonie en ik vertoeven in het Kurhaus in Scheveningen omdat ik 82 jaar ben geworden. 

Vanuit onze kamer kijken we rechtuit over de Noordzee. De terrassen zijn schitterend. 

Het strand is fantastisch breed. Het lijkt alsof de wereld daaronder niet bestaat. Echter 

als je naar beneden afdaalt naar de boulevard wacht je een enorme teleurstelling. De in 

elkaar geflanste restaurants aan de zeezijde is een mengelmoes van heel lelijke houten 

staketsels zonder enig idee. Op de boulevard zelf allerlei kraampjes met meestal 

goedkope rotzooi. De Pier met reuzenrad rechts heeft niets aantrekkelijks. Het wordt tijd 

dat Scheveningen als stadsdeel van Den Haag volledig op de schop gaat. 

Links van de boulevard staan op verhoogde trappen grappig bedoelde beelden van Tom 

Otterness, maar voor iemand met een rollator is vanaf die zijde ‘Museum Beelden aan 

Zee’ bijna onmogelijk te bereiken.                                                                                            

Over de tentoonstelling van couturier Mart Visser valt niets slechts te zeggen. Zijn werk 

roepen herinneringen op aan veel kunstenaars uit het verleden. Fascinerend is een leeg 

hoofd met een kruis van Lotharingen dat gebruikt werd door de Vrije Fransen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland en later door het gaullisme in Frankrijk. Het is 

de vraag of Mart Visser het zo bedoeld heeft.  

Prima dat deze man naast haute couture zich ook met beeldende kunst bezighoudt.         

Het is een soort trend geworden sinds schrijvers zoals Jan Wolkers zichzelf als 

kunstenaar belangrijker vonden dan hun schrijfwerk, wat een gotspe is, ondanks dat 

voormalig veilingmeester Alexander Pechthold, voorman en oud-politicus van D’66 er 

alles aan gedaan heeft Wolkers tot de adelstand der kunstenaars te verheffen. Toon 

Hermans, Herman van Veen, Jeroen Krabbé penseelden en penselen en knutselen erop 

los. Ja ook David Bowie schilderde en beeldhouwde naar hartenlust. 

                                      
Mart Visser                               Zhang Miao                    Tom Otterness Pinokkio 

Zhang Miao’s (1985) beelden in een kleine ruimte voorbij de tentoonstelling van Mart 

Visser zien er fris en kleurrijk uit, maar de tekst is intellectueel gekrakeel, de verbanden 

met de kunstgeschiedenis zijn te gezocht, met dubbele pet geschreven  

Ik moet even bijkomen van alle indrukken, mijn vermoeide voet en Leonie in haar movie- 

car, die alleen via een verre omgang naar het museum kon.  
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Door het open raam van onze kamer kijk ik in de verte, de toekomst die mooier lijkt dan 

ze waar kan maken, als de gebroken glasscherven van René Magritte waarop fragmenten 

van het landschap uit die verte staan afgebeeld. Is er wel een werkelijkheid, is ons hele 

leven niet een soort scherts, een verzonnen werkelijkheid ? 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                          

 Uitzicht Kurhaus                 De sleutel tot de velden 1933, 80x60, 1936, Thyssen-Bornemisza, Madrid                                                           

Kunstmuseum Den Haag. 

In het museum vallen we van het ene uiterste in het andere. Via vrouwenaanbidder 

Alphonse Mucha naar de strandbeestenlopers van Theo Jansen oversteken naar de 

hybride vrouwelijkheid van Wiebke Siem (1954) en de  ‘Ás we lay dying’ van Mire Lee 

(1988). 

Alphonse Mucha (1860-1939) uit Tsjechië vertrekt in 1887 naar Parijs waar hij na 

zeven jaar van de ene op de andere dag wereldberoemd wordt met zijn Art Nouveau 

affiche Gismonda (1894) voor de beroemde Franse actrice Sarah Bernhardt (1844-1923), 

een buitenechtelijk kind van Nederlandse afkomst. 

  

           

Alphonse Mucha en Sarah Bernhardt danken hun beroemdheid aan elkaar.  
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Oscar Wilde gooide lelies aan Sarahs voeten tijdens een optreden in Londen. 

Oscar Wilde (1854-1900), de Ierse schrijver, was waarschijnlijk niet de eerste maar wel 

de bekendste persoon in West Europa die twijfelde aan zijn genderidentiteit. Eens 

getrouwd en met kinderen werd hij verliefd op een man. De scheidslijn man-vrouw werd 

verbroken en zet zich in onze tijd in alle heftigheid voort. 

In zijn ‘The picture of Dorian Gray’ zijn de eerste woorden die hij opschreef:                       

“De kunstenaar is de schepper van mooie dingen. Het doel van de kunst is om kunst te 

openbaren en de kunstenaar te verbergen”.  *(To reveal art and conceal the artist is art’s 

aim.) We verlangen om in het schemergebied te leven, in de nocturne van het bestaan. 

In het hele leven is geen duidelijkheid te vinden, we willen het ook niet, we 

willen onzekerheid, iets anders, iets nieuws al is het voor een kort moment. 

De goddelijke Sarah Bernhardt heeft joods bloed van moederszijde. Ze kiest 13 januari 

1898 de zijde van Émile Zola (1840-1902) die in zijn geschrift ‘J’accuse’ de partij kiest 

voor de Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Alfred wordt ten onrechte beschuldigd van 

spionage, waarna Zola beschuldigd wordt van smaad en tot een jaar gevangenisstraf 

wordt veroordeeld en betaling van 3000 Francs boete. Zola vlucht naar Groot-Brittannië, 

maar na een jaar kan hij terug en wordt als een held ontvangen. 

Art Nouveau (Frankrijk), Jugendstil (Duitsland), Arts-and-Craftsbeweging (Engeland), 

Liberty Style (Italië. (1889-1914) Internationale bewegingen die reageren op de slechte 

gestandaardiseerde van de industriële revolutie, zonder persoonlijke ambachtelijkheid.  

De lijn en decoratie viert hoogtij. Golvende lijnen, eindigend in een zweepslagbeweging, 

vinden we terug in schilderijen, tekeningen, architectuur, design in allerlei vormen, 

juwelen en sierraden. Gestileerde planten, bloemen, insecten, vogels en rotspartijen 

worden gecombineerd met ranke, slanke vrouwen in zwierige jurken.                                   

Je zou de Art Nouveau beweging ook als een reactie op de vormeloosheid van het 

impressionisme kunnen noemen (door het licht worden de vormen als het ware opgelost) 

Heinrich Wölfflin (1864-1945) geeft in 1915 zijn boek ‘Kunstgeschichtliche 

Grundbegriffe’ uit. Hij probeerde een objectief classificatiesysteem voor kunstwerken te 

vinden waarbij hij twee begrippen tegenover elkaar stelt: 1. Klassiek lineair en 2. Barok 

picturaal. 

Art Nouveau en aanverwante stromingen worden gekenmerkt door het gebruik van de 

lijn. De lijn die alle vormen omsluit. De beschouwer gaat van het ene detail naar het 

andere, alle delen zijn als het ware zelfstandig, iedere lijn is duidelijk neergezet, alles is 

tastbaar, licht en schaduw zijn ondergeschikt aan de lijn. 

p.3 



                                   
Mucha                                                Monet 

Als je zo door de zalen van het museum loopt met al die prachtige werken van Mucha 

zien we slechts een deel van de werkelijkheid. Er is in die tijd genoeg armoede, 

werkeloosheid en ziekte, veroorzaakt door te lage lonen en het harde werken. De rijken 

vinden het normaal dat veel mensen in armoede leven. De gewone vrouw heeft  

helemaal geen rechten. Een wet uit 1924 bepaalt in ons land dat vrouwen op de dag van 

hun huwelijk worden ontslagen uit overheidsfuncties omdat ze anders geen toegewijd 

echtgenote kunnen zijn. 

Een vrouw raakt bij het in huwelijk treden haar rechten kwijt en wordt gezien als 

handelingsonbekwaam. Een vrouw die geld heeft wordt de macht daarover ontnomen.  

De wet handelingsonbekwaamheid vrouwen is pas in 1957 opgeheven.           

                                                
1895 eerste damesfiets. Vrouwen op de fiets was onesthetisch   Theo Molkenboer 1918, affiche voor 

vrouwenkiesrecht 
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Wopke Siem (1954 Kiel) 

Ik schreef op pagina twee al dat we in Museum Den Haag van het ene uiterste in het 

andere vallen. 

De sierlijkheid die we bij Alphonse Mucha’s en van andere kunstenaars uit de Art 

Nouveau aantreffen ontbreekt volledig bij Wopke. Haar vrouwen zien er niet uit. Ze zijn 

lomp en plomp ingepakt, zijn onaantrekkelijk, alleen aan de lange haren en vrouwelijke 

geslachtsdelen herkennen we de vrouw. Alsof dat voor de man genoeg is. 

 

  
2000, 2001 Rotan, roggestro, abachihout, schapenvacht, bekisting, maskers, man-vrouw, vrouw-man, vrouw 

als potloodventer. 

 

Sonntag 2006                    Die Fälscherin (vrouwelijke vervalser)    keukengerei als een soort etnografica 

Hun maskers tonen aan dat ze eigenlijk geen identiteit hebben. Zelfs in West-Europa 

lopen de vrouwen wat rechten en mogelijkheden betreft nog ver achter op mannen. Maar 

als je de hele wereld erbij haalt zijn de rechten van vrouwen schrijnend. In Duitsland zelf 

wordt de vrouw nog steeds als een aanhangsel van een dokter ‘Frau-Dokter’ genoemd. 

Siem toont in deze tentoonstelling het vrouwelijk domein: mattenkloppers, kleerhangers, 

koekenpannen en ander huiselijk gerei, maar nu als een soort etnografica. Satirisch 

commentaar op werken van Picasso en Max Ernst. Zij werden geïnspireerd door 

etnografische kunstwerken uit de derde wereld die door het westerse imperialisme 

werden geroofd. (Heel lang nog primitieve kunst genoemd) 
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‘Sonntag 2006’ verwijst naar huiselijk geweld tegen vrouwen. De kast van de slaapkamer 

staat open en er prijkt een grote lul uit, het bed is omgewoeld, de stoel ligt op de vloer.                                                                                        

Twee derde van de vrouwen in de wereld leeft onder de armoedegrens, vijf vrouwen 

sterven ieder uur door huiselijk geweld, slechts een zeer gering percentage vrouwen 

heeft een hogere functie of is parlementariër. 35 procent van het wereldwijde inkomen 

door vrouwen wordt verdiend, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor 65% van het werk.  

Mire Lee 

‘Mire Lee zit de dood op de hielen’ schreef Wim van der Beek in de Kunstkrant van 

september/oktober 2022. Een voortreffelijk artikel. Mire Lee noemt haar tentoonstelling 

‘As we lay dying’. Ze probeert de inwendige toestand en gebeurtenissen in ons lichaam 

weer te geven als we slapen. De geluiden krijgen we erbij: het klikt en klokt, ratelt, 

reutelt, pompt en slangen wentelen zich. Als je erover nadenkt krijg je slapeloze nachten 

en realiseer je je dat wij mensen zeer kwetsbaar zijn en dat vooral mannen niet zo hoog 

van de toren moeten blazen.  

 

Horizontal forms, clay ribs, 2022 

Het is niet alleen in de slaap, maar ook als we klaar wakker zijn, is het verwonderlijk, 

onbegrijpelijk wat er allemaal binnen ons gebeurt. Al die organen die met elkaar 

samenwerken, strijden, we hebben er geen weet van, alleen pas als het stokt en we ons 

niet goed voelen. Wij mensen hebben een grote mond, we zijn een soort machines met 

wat bewustzijn en emoties die alle kanten opgaan. Voor mij legt Mire de enorme 

kwetsbaarheid van de mens bloot. Realisme en surrealisme zijn elkaars vrienden hier. 

Om mijn pijnlijke voet te vergeten en Leonie haar rollator, moviecar en rolstoel, het piept 

en kraakt, niet alleen als je slaapt, ook overdag, vertrekken we naar het Singer Museum. 

De gehandicapte mens zal nooit de zware, prachtige deuren van Berlages museum 

vergeten. Zou Mere Lee hier haar slangen niet kunnen inzetten?  
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Singer Museum ‘De Nieuwe Vrouw’ en de Wieger met ‘Vrouwenpalet’ in Deurne. 

De kern van de verzameling van het Singer Museum is opgebouwd door het 

echtpaar William en Anna Singer en behelst de periode 1870-1930. Kunstenaars 

van de Barbizon School, Haagse school, Amsterdamse impressionisten, neo-

impressionisten, expressionisten, kubisten en geometrische abstractie zijn er 

vertegenwoordigd. 

De Wieger is opgericht door dokter Hendrik Wiegersma en heeft vooral 

kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Van een bepaalde 

verwantschap is zeker sprake. 

Het Singer Museum is vooral een chic museum, gelegen tussen villa’s met rondom zulke 

grote bomen dat er geen licht kan vallen voor de zonnepanelen die ook hier nodig zullen 

zijn. 

Het is lang geleden dat we hier geweest zijn, maar het museum doet direct vertrouwd 

aan. Het is er zeer druk, je kunt er over de koppen lopen. Via de oude bruinige salon-

zitkamer, nu thee, koffie en gebakruimte, belanden we direct in de tentoonstelling ‘De 

Nieuwe Vrouw’ die ook met bruinige schilderijen begint. 

De vrouw die zich uit de naad werkt, ploetert en in mannelijke taal zowel huishoudster, 

moeder en een goede hoer in bed moet zijn, komt in opstand. 

                                                                                                      
Isaac Israels De koffiepiksters (koffieverlezerij voor het uitselecteren van de goede koffiebonen) Den Haag 

Museum                                                                                    Jan Toorop, Arbeid voor de vrouw, 1898 

 

 Marinus van Raalte, Suffragettes 1915 (strijdsters 

voor vrouwenrechten) , particuliere collectie     
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In 1850 begint de eerste feministische golf, die in feite tot en met de dag van vandaag 

doorgaat. De vrouw wordt meer en meer strijdbaar. Vanaf 1850 gaan ze de barricades 

op. Isaac Israël, Charley Toorop, Bart van der Leck tot en met Marlene Dumas, Rineke 

Dijkstra en Helen Verhoeven zijn in het Singer te bewonderen. 

De vrouw zien we groeien in zelfvertrouwen. Leo Gestels ‘Vrouw met sigaret’ uit 1911 

loopt zijn tijd ver vooruit en is een subliem werk. Deze vrouw heeft overal schijt aan, 

zeer zelfbewust kijkt ze ons aan met ‘Wie doet mij wat’. Misschien wel een borreltje op. 

                         
Leo Gestel, vrouw met sigaret, olieverf op doek, 90x63, 1911 (particuliere collectie)  Aat Veldhoen, portret 

Hedy d’Ancona, acryl op doek, 140x100,, 2000 (collectie fam. Veldhoen) 

Er zijn veel portretten te zien. Het portret van Hedy d’Ancona door haar geliefde Aat 

Veldhoen zou je kwetsbaar kunnen noemen, maar mij valt het tegen. Zo herken ik de 

zeer geëmancipeerde Hedy totaal niet, ze komt voor mij hier een beetje verschrikt over, 

zich geen raad wetende. Als ik haar televisie optredens beleef dan zie ik een 

voorvechtster die haar mannetje staat. Vreemd, maar op de een of andere manier vind ik 

het lichaam ook niet bij haar passen, al zeg ik er meteen bij dat ik het nooit gezien heb. 

Het meest typische schilderij in de Nardinc collectie vind ik het boeiende kleine circus 

schilderij van Else Berg (1877-1942) 

 Else Berg. Circus, olieverf op doek, 62,5x72,5, 1927                
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‘Circus’ is spannend van compositie, waarin verschillende gebeurtenissen met wisselende 

kubistisch-futuristische perspectieven van het circus zijn samengevat. Het schilderij zit in 

mijn hart gegrift. Het meisje is een zelfportret van Else, ze volgt het circus vol 

verwondering en ongeloof, maar mij bekruipt ook een sinister voorgevoel. Else was lid 

van de Bergense School. Ze is samen met haar man, de graficus Mommie Schwartz, in 

1942 omgekomen in het concentratiekamp Auschwitz.                                                                                    

Het mooiste portret in deze tentoonstelling vind ik dat van Els Blokker. Een foto van 

Erwin Olaf. Eigenlijk ben ik niet zo’n liefhebber van foto’s, ze zijn mechanisch en ruiken 

niet. Maar dit portret springt eruit. Heel modern en eigentijds. Els is bijna majesteitelijk 

weergegeven in een leeg veld. Geen glamour, haar kleding is bescheiden chic. Devoot 

gevouwen handen, haar blik is ietwat onzeker, liefdevol verdrietig, al verschijnt een 

glimlach. Ik heb zelden zo’n prachtige lege foto van Olaf gezien. Els heeft samen met 

haar overleden man Jaap een collectie opgebouwd die naadloos past bij die van het 

Singer. Het portret van Jaap ernaast kan echter niet tippen aan dat van Els.                

117 schilderijen hebben ze geschonken. Ze waren eigenaar van het Blokker 

conglomeraat. Het enige dat ik ooit bij Blokker heb gekocht zijn klassieke cd’s van 

Mozart, Bach (cantates) en naar ik meen Mahler, die als een soort actie werden 

aanboden. Ik vergeet nog het douchematje dat me beschermt tegen uitglijden. 

                                                      
Foto Els Blokker door Erwin Olaf                                           Aaron v. Erp, Henk Pijnenburg (niet in deze tent.) 

Zelf ben ik meer een rebel en zou tegendraads verzameld hebben. Mijn portret door 

Aaron van Erp is een portret waarmee ik mezelf min of meer op de hak neem. 

De geschonken collectie wordt de ‘Nardinc collectie’ genoemd naar hun vroegere Larense 

woning ‘Huize Nardinclant’ (Nardinck is het gebied tussen Naarden en Laren) van waaruit Jaap en 

Els zijn gaan verzamelen. Je kunt twee dingen doen als je besluit te gaan verzamelen. Je 

laat je inspireren door de collectie van het Singer of je gaat tegen de draad in en kiest 

juist voor een ander beleid. 

De Blokkers hebben, mede door andere enthousiastelingen, zich gericht op veel 

kunstenaars die al in het Singer aanwezig zijn. Ze hebben voor verdieping gekozen en 

waarschijnlijk ook omdat ze hiermee de meeste affiniteit voelden.                                        

Duidelijk is dat de verzameling vooral gebouwd is op stemmigheid en kleur en als ik het 

zeggen mag ‘geen moeilijk gedoe’.                                                                             
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De colorist, zinnelijk prikkelende Jan Sluijters is met een leeuwendeel van veertig 

schilderijen vertegenwoordigd. 

 
Jan Sluiters, Danseres Gertrud Leistkow,1918-1920           Herman Gouwe, Ploegende boer, 1915  

Er is ook nog een ander leven! 

Om de collectie te kunnen tonen in wisselende samenstellingen zijn er speciaal de 

prachtige Nardinczalen aan het museum gebouwd door Bedaux de Brouwer architecten. 

Ze passen naadloos bij de oudere gebouwen. 

 

   
De bijbehorende tuin is een kunstwerk van Piet Oudolf  
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Na ons bezoek aan het Singer rijden we rechtstreeks naar Amsterdam om de opera 

Königskinder (1910) van Engelbert Humberdinck te gaan horen, zien en beleven. De 

tekst is geschreven door de Joodse Elsa Bernstein-Porges. Het loopt niet goed af met de 

koningskinderen. De dood in de sneeuw laat weinig hoop op een goede, nieuwe tijd. 

De Wieger in Deurne heeft ook het vizier op vrouwen gericht. Hier niet ‘De Nieuwe 

Vrouw’, maar ‘Vrouwenpalet’ (1900-1950), een samenwerking met Museum Dr8888                

(Drachten) en beslaat evenals De Wieger de periode die het Interbellum, periode tussen 

de twee wereldoorlogen, wordt genoemd. Er worden samen 100 werken getoond 

waarvan de helft gewisseld wordt. 

In deze tentoonstelling wordt zoals in het Singer Museum de emanciperende strijd van de 

vrouwen getoond. We treffen verschillende zelfde kunstenaars aan.   

In De Wieger en Dr8888 zijn veel kunstenaars die er in Laren niet te zien zijn: onder 

andere Alida Pott, Anna Sluiter, Adya van Rees-Dulith en Lotti van der Gaag. 

                              
Rebecca van Gelder, De Goede Partij, 1934 (omgekomen in Bergen Belsen 1945), Collectie Dr8888 

 

                                                    
Else Berg, Zelfportret, Joods Historisch Museum (zie p.8)   Lotti van der Gaag, De denker, collectie Stedelijk 

Museum Schiedam, 1951 
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Charlotte van Pallandt, Torso, 1930 col. De Wieger.      Alida Pott Boomgaard Blauwborgje, Groninger Museum, 

langdurig bruikleen collectie Stichting De Ploeg. 

Else Berg en Charlotte van Pallandt (1898-1997) zijn in alle drie musea 

vertegenwoordigd. 

De torso van Charlotte roept herinneringen bij me op. Eind jaren 1970 hield Lambert 

Tegenbosch bij mij aan huis een lezing over het werk van Charlotte van Pallandt en haar 

favoriete model Truus Trompert (1915-1977) en had hij de torso bij zich, die hij te koop 

aanbood. Hij vroeg er mij teveel voor. Goed dat het nu in de collectie van de Wieger is. 

Ik heb de titel ‘Nocturnes bij de dageraad van vrouwen’ Nocturnes niet van mezelf.    

Enkele jaren geleden kreeg ik van vrienden het boek Nocturnes van de Japanse schrijver 

Kazuo Ishiguro (1954). Kazuo won in 2017 de Nobelprijs voor literatuur. Het zijn vijf 

verhalen over muziek, liefde en het verstrijken van de tijd.  

Het gaat ook over erkenning, beroemdheid en over de vraag waarom de ene kunstenaar 

wel beroemd wordt en de ander, misschien zelfs wel een beter musicus, nooit beroemd 

zal worden en zich een mislukkeling voelt. Als hem geadviseerd wordt zijn gezicht te 

laten botoxen om zijn muziek beter onder de aandacht te kunnen brengen verliest hij zijn 

integriteit. 

Er is niets nieuws onder de zon. 

 

Tentoonstellingen 

Singer Museum Laren: De Nieuwe Vrouw tot en met 8 januari 2023 

De Wieger Deurne: Vrouwenpalet tot en met 20 november 2022 

Dr8888 Drachten: Vrouwenpalet tot en met 20 november 2022 
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