
Impressionisme en zo…….. 
 
Ik vermoed dat De Denker van Rodin voor veel van de bezoekers aan het Singer museum 
onopgemerkt blijft. Hoog boven de toegang, op de grens van het nieuwe en oude gedeelte van 
het restaurant, heeft hét topstuk van de collectie zijn schuilplaats gevonden.  
Bij de keuze voor deze veilige plek zal de dramatische diefstal en de vernieling van het beeld 
in 2010, ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Het is jammer dat in de nieuw aangelegde, 
bijna voltooide tuin, naar het fraaie ontwerp van Piet Oudolf, geen ruimte meer voor De 
Denker is vrijgemaakt. Spijtig, want de plek die hem nu is toebedeeld, past niet bij de allure 
van dit topstuk. 
 
Het echtpaar Fentener van Vlissingen liet zich bij zijn keuze, evenals de oprichters van het 
Singer Museum, William en Anna Singer, leiden door hun persoonlijke smaak. De keuze van 
het museum om in de tentoonstelling Impressionism & Beyond de werken van de 
impressionistische en vroeg moderne schilderkunst, niet te groeperen op chronologie of 
kunststroming maar op sfeer, stijl, onderwerpkeuze of zelfs op een vergelijkbare aanpak van 
kunstenaars, geeft een verrassende extra dimensie.  
 

   
 Johan Jongkind, Oude Ooster Hoofdpoort,1878 
 

 
Armand Guillaumin, straatje in Ile-de France, 1870 
 

 

Johan Jongkind, die alom als de voorloper van 
het Frans impressionisme wordt beschouwd, 
schilderde in 1878, ruim twintig jaar na de sloop, 
de oude Ooster Hoofdpoort in Rotterdam.  
Acht jaar eerder, in 1870 schilderde Armand 
Guillaumin, al een straatje in Ile-de-France in 
een duidelijk impressionistische stijl. Hoewel hij 
minder tot de verbeelding spreekt dan zijn 
vrienden Cézanne en Pisarro, is de invloed van 
Guillaumin op zijn tijdgenoten van belang 
geweest. Ze werden alle drie, samen met Monet  
geweigerd op de officiële Salon waarna ze in 
1863 deelnamen aan de Salon des Refusés. 
Vanaf 1874 was Guillaumin al een trouwe 
deelnemer aan de groepstentoonstellingen van de 
impressionisten. Op dat moment moest Jongkind 
de Oude Ooster Hoofdpoort nog schilderen.  
 
 

 
Claude Monet, Canal á Zaandam, 1871 

Monet die Jongkind op 22-jarige 
leeftijd voor het eerst ontmoette, zag 
hem als zijn mentor van wie hij 
leerde het licht te componeren. Als 
je vervolgens de wijze waarop 
Jongkind het water op de voorgrond 
van zijn schilderij in beeld brengt, 
vergelijkt met hoe Monet met het 
licht in het water speelt, kan je niet 
anders dan constateren dat hij zijn 
leermeester in schilderkunst heeft 
overtroffen.  
 



 

 
Ernst Kirchner, Landschap met bomen, 1907 
 
 
 

 
Albert Marquet, porquerollers, 1939 

L

Lodewijk Schelfhout, Les Angles, 1912 

Begin 20e eeuw ontstond in Frankrijk het 
fauvisme, een stroming die zich kenmerkte 
door het gebruik van felle, nauwelijks 
gemengde kleuren. Tegelijkertijd ontstond 
in Duitsland het expressionisme, dat 
verwant is aan het fauvisme maar meer 
levensblijheid ademt dan de ‘Duitse tak’ 
die qua inhoud een stuk zwaarder en 
serieuzer is. 
Met deze kunsthistorische ‘wijsheid’ in 
mijn achterzak zag ik in de zaal van de 
fauvisten eerst het Landschap met bomen 
van Kirchner, één van de bekendste Duitse 
expressionisten. Daarna Porquerollers van 
Albert Marquet uit 1939, een naam die ik, 
jammer genoeg, nooit eerder ben 
tegengekomen.  
Eigenlijk zie je hier het omgekeerde beeld 
van wat ik uit de boekjes wist. Het kleurige 
‘wilde’ schilderij met nauwelijks 
gemengde kleuren van Kirchner versus de 
weloverwogen compositie met ingehouden 
kleuren die Marquet gebruikt.  
Zijn werk wordt in de tentoonstelling als 
het minst fauvistisch bestempeld. Dat de 
tijd tussen de beide schilderijen bijna dertig 
jaar overspant doet daar wel wat van af 
maar het blijft niettemin een verrassende 
constatering. 

In hetzelfde tijdsgewricht als het fauvisme 
en Duits expressionisme introduceerden 
Picasso en Bracque in Parijs het kubisme. 
Zij herleidden dat in hun werk vooral tot 
hoekige en kubusachtige vormen in een 
sober palet van okers en grijstinten en 
brachten die vervolgens uit verschillende 
standpunten in beeld. In een aparte zaal 
toont het Singer Museum uit zijn eigen 
collectie, werk van Nederlandse 
kunstenaars die zich in de jaren 1911-
1914 door het kubisme lieten inspireren. 
Eén van de eerste is Lodewijk Schelfhout 
die na een verblijf in de Provence een 
reeks schilderijen maakte die een radicale 
stijlverandering laten zien. Tijdens een 
tentoonstelling bij de in 1910 opgerichte 
Moderne Kunstkring, liet hij een jaar later 
zijn werk zien van een eigen grafisch 
kubisme. 
  



 
 Jan Sluijters, Het ontwaken (1913) 
 
Zoals bijna iedere bezoeker loop ik aan het eind van mijn tocht nog even door de 
museumwinkel die is uitgebreid met de voormalige ingang van het museum. In een open kast 
torent ook hier De Denker van Rodin ver boven mij uit. Het prijskaartje verraadt een 
aankoopbedrag van bijna 8000 euro. Volgens de beschrijving is het een bronzen afgietsel naar 
de originele mal van het topstuk. Tevergeefs zoek ik op het beeld naar Made in China. 
 
 
Paul Woerlee. 
Reageren?  paulwoerlee@kpnmail.nl 
 

Behalve zijn kleurenpalet valt op dat 
Schelfhout de verschillende motieven 
in één werk verenigt en daarmee een 
panoramisch beeld schetst van het 
landschap.  
 
In 1911 reisde Jan Sluijters naar Parijs 
en zag daar het werk van Picasso en 
Braque. Hoewel hij zich voor het werk 
Het ontwaken door hen liet inspireren 
bleef hij, evenals Schelfhout, 
vasthouden aan de realiteit.  
 


