De soepterrine en andere verrassingen

Als je de voorhof van het museum in Dordrecht betreedt, word je verrast door vier oude,
statige platanen, die zich als levende kunstwerken presenteren. Zij heten je met het lichte
geruis van hun hoofdtooi een warm welkom.
Het is de voorbode van de twee tentoonstellingen die ons te wachten staan.
Bij binnenkomst wacht ons een tweede verrassing en dan heb ik het niet over de koffie
met gebak, die tot veler genoegen tot standaard is verheven, maar over de fraaie
architectuur van de uitbreiding van het museum.
Via de museumwinkel bereik je het restaurant dat
uitzicht biedt op een gebogen muur waar Robert
Zandvliet een vijftig meter lange wandschildering heeft
aangebracht. In tegenstelling tot het Panorama
Mesdag in Den Haag, zijn inspiratiebron voor dit
kunstwerk, is hij hier gebonden aan een bolle vorm.
Hij verbeeldt het landschap van weerspiegelingen in
het water waarbij de tijd verstrijkt van het
ochtendgloren tot het invallen van de duisternis.
Zandvliet 'Dawn to dusk' 2019

Op een van de zalen is een kleine ingetogen expositie van zijn werk te zien. Ooit begon hij
met het schilderen van alledaagse voorwerpen die hij vereenvoudigde tot simpele, stevig
omlijnde vormen en opblies tot een extreem formaat. Nu is de natuur zijn belangrijkste
inspiratiebron.

Zandvliet, 'Zonder titel' 1998

Zandvliet, 'Stage of Being III' 2017

We volgen de gids naar de zaal waar de expositie ‘Kees Verwey en zijn idolen’ is ingericht.
Het accent van de tentoonstelling ligt op de invloed van kunstenaars die Verwey hebben
beïnvloed. Omdat zijn leven bijna de hele 20e eeuw omvat en er juist in die tijd sprake was
van nieuwe wegen in de schilderkunst, krijgen we een boeiend beeld over hoe hij zich
door zijn collega’s in Nederland en in het buitenland liet inspireren.
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We zien schilderijen van Picasso en Braque die tussen 1914 en 1918 het kubisme op de
kunstkaart zetten. Vlak na de tweede wereldoorlog zijn ze getoond in het Amsterdamse
Stedelijk Museum; voor Verwey vormden zij de inspiratiebron voor zijn schilderij ‘A mon
ami Pablo Picasso’.

Kees Verwey
'A mon ami
Pablo Picasso' 1945

Pablo Picasso
'Stilleven met fruitschaal
en glas' 1914-1915

Georges Braque
'De gitaar' 1917-1918

Een stukje verder, waar een aantal van zijn alom bekende atelier-interieurs hangen, valt
een schilderij op dat duidelijk dezelfde invloeden verraadt.
Het is een werk uit 1972 en wijst op geheel eigen wijze naar de periode waar beelden
worden teruggebracht tot hoekige kubus-achtige vorm

Kees Verwey, 'Atelierinterieur', 1972
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Zijn zelfportret en een portret van zijn goede vriendin Charlotte van Pallandt trekken mijn
aandacht. Beide zijn aan het eind van zijn leven geschilderd.

De stijl van het portret van Van Pallandt is modern met impressionistische invloeden. Op
het zelfportret overheerst de moderniteit van de 20e eeuw. Ze vertonen overeenkomsten
op de wijze waarop hun ogen zijn geschilderd. Beiden zijn autodidact en hebben zich
zonder de reguliere kunstacademies tot respectabele kunstenaars ontwikkeld. Ze deelden
eenzelfde modern-klassieke kunstopvatting, namelijk het werken naar de zichtbare
werkelijkheid, waarbij de mens centraal staat. Op het zelfportret van Verwey is alleen het
rechteroog uitgewerkt. Het is bepalend voor de zeggingskracht van het schilderij. Ook bij
de afbeelding van Charlotte van Pallandt zijn het de ogen waar je blik naar toe wordt
getrokken. Wilde Verwey hiermee de kunstopvatting die hen verbond, een gezicht geven?
Van een heel andere orde is de tentoonstelling ‘Beet!’ Met als
ondertitel: Vissen naar verborgen betekenissen. En die zijn
er, weten wij nu. We zien hoe sterk de vis de Nederlandse
kunst en cultuur heeft verrijkt met het verwijzen naar
symbolen, van religieuze tot satirische. Maar er zullen er
weinigen zijn die, bij de eerste blik op een schilderij met een
zalmmoot, meteen een verband leggen met het vrouwelijke
geslachtsdeel. Het zelfde geldt voor de man die een haring
aan zijn staart voor het gezicht van een vrouw laat bungelen
om haar aan de haak te slaan. Aan zijn andere hand heeft hij
twee uien die naast elkaar hangen. Het zijn uitingen waarvan
we in midden in het MeToo-tijdperk toch even schrikken.
Jan Steen, 'Het minneaanbod' ca. 1688

3

Mijn oma zou mij eind jaren vijftig bij zulke verhalen met de woorden ‘allemaal
viespeukerij’ zonder pardon van de tentoonstelling hebben afgesleurd. Dat waren nog
eens tijden! Nu is er voor de hele familie een speciaal ‘speurblad’ ontwikkeld zodat ook de
kinderen op speelse wijze de schilderijen uit de expositie leren kennen. Er is veel ten
goede gekeerd.
Tijdens de lunch worden we verrast met een gebakken eitje op een bedje van zalm en een
viskroketje op donkerbruin brood. Een keuze waarover is nagedacht.
Onder het eten door verhaalt mijn buurvrouw over háár ontdekking
van de dag. Toen ze nog in Haarlem woonde, kocht ze vlakbij het
atelier van Kees Verwey een soepterrine bij een antiquair van
stand. Op een foto van zijn atelier, zag ze op de tentoonstelling het
evenbeeld van haar serviesstuk. ‘Wat denk je, zal het dezelfde
zijn?’ vroeg ze. Samen lopen we terug. Ze wijst op de foto waarop
de soepterrine prominent staat afgebeeld. We leggen het
fotografisch vast.
Eenmaal thuis pakt ze de soepterrine voorzichtig uit de servieskast. ‘Dit is ‘m’, zegt ze en
ze neemt een paar stappen afstand van de tafel. De foto van de soepterrine van Verwey
legt ze er naast. Nieuwsgierig kijkt ze me aan.
Ik vertel haar over mijn oma die zich tijdens de maaltijd zo aan mijn snelle eetgedrag
ergerde dat ze mij in één zin het sprookje vertelde over een jongetje dat zo gulzig de soep
uit de terrine opslurpte dat hij erin viel en door een koe, een reus en een vis werd
verslonden.
Mijn buurvrouw wacht mijn antwoord over het mogelijke verleden van haar soepterrine niet
af. Met een glimlach zegt ze: ‘Volgens mij kunnen we de tentoonstelling van Kees Verwey
en de wereld van Beet! met jouw verhaal en mijn soepterrine, mooi aan elkaar verbinden.’
Ik vond het een waardig besluit van de dag.
Paul Woerlee
Reageren?

paulwoerlee@kpnmail.nl
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