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Frisse nieuwe oubolligheid met een vleugje missiedrang 
DOOR BABETH KNOL

Marmeren schouwen, bijpassende barok-
ke keramische vazen, een klassieke hou-
ten tafel? De eerste stappen in de galerie 
doen grote verbazing opwellen. Bij een 
nieuwe galerie van een galeriehouder 
van 28 lentes jong is de eerste associatie 
immers niet de salonkamer van een wel-
gestelde dame op leeftijd. 
De eind vorig jaar geopende galerie op 
het Tournooiveld is mooi klassiek, wars 
van trends en modegrillen. Best lekker ei-
genlijk, een jonge galerie die nu eens niet 
alles uit de kast trekt om hip te zijn. 
Deze maand is er werk van een van de 
vaste schilders uit eigen stal: Lennaart Al-
lan. De expositie is een lust voor het oog 
als men van pure schilderkunst houdt. 
Prettige directe oerkleuren. Verfgebruik 
van het grote gebaar, een schilder die 
niet bang is om zijn handelingen te la-
ten zien. Een duidelijke verwijzing naar 
kunstenaars uit vroegere tradities zoals 
de ‘nieuwe !guratie’ en de ‘nieuwe wil-
den’ uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw, met de tot silhouetten gestileerde 
!guren, de bijzondere vlakverdeling en 
de contrasterende kleuren. De schilderij-
en ademen de wrange nostalgie van een 
sprookje dat slecht a"oopt. 

G E N E Z I N G
De meeste werken zijn helaas beschei-
den in hun zeggingskracht. Slechts twee 
stukken grijpen wel direct de aandacht. 
Een klein verstild werkje gebaseerd op 
een mythe over een wonderbaarlijke ge-
nezing van lepra. De !guur op het werk 
is krachtig, ingetogen en ontroerend. 
Als grote tegenpool een groot doek met 
daarop een verafgodingsritueel.  De uit-
gelaten onbeholpen ledematen die de 
personen op het doek laten rondzwieren 
intrigeren. In hun uitzinnige, bijna grie-
zelige grimassen is de invloed van Allans 
idool James Ensor terug te zien. Plezierig 
‘unheimische’ werken die van de expo-
sitie meer maken dan kwaliteitsdecoratie 
van het chique pand. 
Toch valt er wel een kanttekening te 
plaatsen bij deze tentoonstelling. In het 
persbericht valt te lezen: “De keuze van 
Lennaart Allan om traditionele onder-
werpen op een moderne wijze te verbeel-

den komt voort uit een gevoelde nood-
zaak te ontkomen aan de postmoderne 
leegte en het radicale subjectivisme dat 
zo kenmerkend is voor veel hedendaagse 
kunst”. Lennaart Allan schept, geïnspi-
reerd door de Franse !losoof René Gi-
rard, zijn eigen beeld van bijbelse ver-
halen en oude mythen, waarbij hij mikt 

op een vertaling naar de hedendaagse 
samenleving. Hij wil niet alleen mooie 
plaatjes maken, maar zijn werk inzetten 
als maatschappijcriticus en misschien 
zelfs wel als maatschappelijk werker. Met 
die gedachte in het achterhoofd roept de 
expositie een vluchtige associatie op met 
zondagsschoolse tekeningen van bijbel-

verhalen. Hoewel ‘kunst-om-de-kunst’ 
een achterhaald begrip kan worden ge-
noemd is ‘kunst-om-de-wereld-te-ver-
beteren’ misschien wel even passé. Is er 
een groot verschil tussen ‘betekenisvolle 
kunst’ en ‘kunst met een boodschap’? 
Verschil genoeg om een degelijke exposi-
tie een bijsmaakje te geven.

Te zien in Galerie Gijsbrecht Bol, Tournooi-
veld 2, Den Haag. Openingstijden: woensdag 
tot vrijdag van 11.00 tot 18.00, zaterdag van 
12.00 tot 17.00, zondag van 13.00 tot 17.00. 
Meer informatie: 070 - 365 68 10 of  
www.galeriegijsbrechtbol.com 

DOOR ROOS VAN PUT

‘Zeg het met bloemen!’ Het is een eigen-
tijdse reclamekreet die je helemaal zou 
terug kunnen voeren naar voorgaande 
eeuwen. Want werd er een witte lelie bij 
Maria op een schilderij afgebeeld, wist je 
dat hier een uitspraak werd gedaan over 
haar maagdelijkheid. En zo verwees een 
anjer naar de verlossingsdood van Chris-
tus maar ook was deze bloem te interpre-
teren als symbool van de liefde. 
In de latere schilderkunst komen even-
eens vanitasstillevens voor. Waarin soms 
hele boeketten – naast de uitgedoofde 
kaars en de schedel – op symbolische 
wijze verwezen naar de tijdelijkheid van 
het aardse bestaan. Maar wie nu ver-
onderstelt dat binnen de 17de eeuwse 
bloemstillevens achter elke bloem een 
bepaalde symboliek of moraliteit is ver-
borgen, vergist zich. 
Schilders uit die periode streefden er ener-
zijds juist naar om de natuur zo getrouw 
mogelijk weer te geven. Anderzijds von-
den zij een uitdaging in het schilderen van 
bijzondere bloemen. Een lastige opgave, 
want de combinaties van bloemen op de 
schilderijen waren in realiteit niet moge-
lijk vanwege het simpele feit dat ze niet 
alle tegelijkertijd bloeiden. Bovendien kon 
de schilder in de 17de eeuw niet even naar 
de bloemenstal op de hoek van de straat 
lopen om een boeketje aan te schaffen. In 
die tijd waren bloemen uiterst kostbaar en 
nauwelijks te verkrijgen. 

Hoe de schilders toch aan hun materiaal 
kwamen, valt te lezen in de publicatie 
‘Bloemen in het Mauritshuis’. Dit is het 
derde boekje binnen een serie van pu-
blieksvriendelijke publicaties van dit 
museum. Eerder verschenen delen over 
Vermeer en Rembrandt. In ‘Bloemen in 
het Mauritshuis’ staan de twaalf mooiste 
bloemstukken van dit museum centraal. 
Werken van de hand van onder anderen 
Jan Brueghel de Oude, Jacob de Gheyn 
II, Ambrosius Bosschaert de Oude, Bal-
thasar van der Ast en Rachel Ruysch. 
Elke schilder wordt even heel kort in een 
kunsthistorisch kader geplaatst en de be-
tekenis van het werk binnen het oeuvre 
komt aan bod. Natuurlijk wordt bena-
drukt waarom een bepaald bloemstille-
ven zo bijzonder is. 

Waar het bij de één draait om de scherpte 
van het kunstenaarsoog en de lichtval in 
het schilderij, speelt bij de ander de ex-
clusiviteit van bloemen de hoofdrol. Ook 
komt naar voren aan welke hoven schil-
ders vertoefden, wie bij wie inspiratie 
vond en welke kunstenaar als eerste voor 
een stijlverandering zorgde. Dat was Wil-
lem van Aelst; hij schikte zijn bloemstuk-
ken asymmetrisch. Ook worden typische 
details besproken. 
Maria van Oosterwijck bijvoorbeeld 
schilderde een zonnebloem en een slaap-
bol recht tegenover elkaar. Het zijn bloe-
men die sterke associaties oproepen. 
Want de zonnebloem werd in de 17de-
eeuwse literatuur gebruikt als metafoor 
voor de rechtgeaarde Christen die in alles 
Christus navolgt, terwijl de slaapbol juist 
een relatie heeft met duisternis en nacht. 
Twee tegenpolen dus, ook omdat de zon-
nebloem altijd richting de zon bloeit en 
de slaapbol lichtschuw is. Het zijn alle-
maal van die wetenswaardigheden die in 
het boek zijn te lezen. En alsof er nog niet 
genoeg informatie is te vinden bij deze 

schilderijen, heeft de auteur 
– conservator Epco Runia – alle 
soorten bloemen benoemd. Ze 
zijn terug te vinden in het schil-
derij met een nummertje. De 
namen zijn zowel in het Neder-
lands als in het Latijn opgeno-
men. Wist je nog niet alles over 
de 17de-eeuwse bloemstillevens 
na het lezen van de afzonderlij-
ke hoofdstukken, kun je meteen 
je kennis over alle soorten bloe-
men bijspijkeren. 

F A I T S  D I V E R S
Daarnaast zijn ‘faits divers’ te 
lezen. Bijvoorbeeld uit welke 
legaten het Mauritshuis welke 
schilderijen heeft ontvangen, 
grappige anekdotes over het 
bepalen van de waarde van een 
schilderij en korte introducties 
tot bijzondere technieken. En 
dit waren alleen de hoofdstuk-
ken over de afzonderlijke schil-
derijen en hun makers.
In de publicatie komt in het 
eerste deel het ontstaan van de 
bloemstillevens aan bod en ook 
hier wordt een kunsthistorisch 

kader heel kort maar uiterst helder aan-
gestipt. De betekenis van de 17de-eeuwse 
tuin is een hoofdstuk, zo ook de belang-
rijkste botanist Carolus Clusius – oprich-
ter van de Hortus Botanicus in Leiden en 
zijn betekenis voor de schilderkunst van 
bloemstillevens, de geschiedenis van de 
tulp, de ontwikkeling van het bloemstil-
leven en er wordt antwoord gegeven op 
de vraag waarom bloemstillevens zo ge-
liefd waren. Er is nog veel meer te leren 
over bloemstillevens. En dit alles in een 
boek van nog geen 75 pagina’s. 

‘Bloemen in het Mauritshuis’. Prijs ! 13,95. 
In het museum is een speciale bloemenroute 
die de bezoekers langs de stillevens leidt. Nog 
t/m 25 juni heeft er elke maandag om 15 uur 
een lezing plaats over het bloementhema. 
Deze zijn gratis bij te wonen voor museum-
bezoekers. Voor kinderen is er een Bloemen-
bende-puzzel (! 1,-) en als die klaar is, valt er 
een leuke verrassing op te halen bij de kassa 
of informatiebalie. Het boek is te koop in het 
Mauritshuis maar is ook te bestellen via de 
website: www.mauritshuis.nl

DOOR ROOS VAN PUT

Hoewel hij gewenst was bij vele stromin-
gen, is de 30 mei overleden kunstenaar 
Jan Roëde altijd een eenling gebleven. In 
zijn kunst waren kenmerken aanwezig 
waarmee bijvoorbeeld Cobrakunstenaars 
zich op de internationale kunstkaart zet-
ten. Spontaniteit, het experiment, inspira-
tie in de kindertekening en in primitieve 
kunst waren ook aanwezig in de kunst 
van Roëde. Maar waar een tijdgenoot 
als Karel Appel nadrukkelijk het rauw 
expressieve de boventoon liet voeren en 
waar Eugène Brands fascinatie vond bin-
nen het spirituele, koos Roëde juist voor 
verstilling. 
Eenzame !guurtjes tegen een zacht groe-
ne hemel, feeërieke taferelen van "adde-
rende vlinders en donzige insecten in een 
geel/oranje setting. 
Roëde wist met een simpele beeldtaal 
en poëtisch kleurgebruik het gevoel van 
een wereld op te roepen waarin je je vei-
lig waande. Een geschilderd universum 
waar onschuld en misschien wel aan-
doenlijke naïviteit overheerste. 
Wellicht is dat de succesformule 
voor zijn kunst geweest, want 
hij oogstte grote bewondering 
bij veel kunstliefhebbers. In tal-
rijke Haagse huiskamers hangt 
tenslotte ‘een Roëde’. Orga-
niseerde Veilinghuis Glerum 
een veiling van Haagse kun-
stenaars, ging er vrijwel altijd 
een werk van Roëde onder de 
hamer. Hoewel hij een van de 
bekendste Haagse kunstenaars 
was, zijn de prijzen voor zijn 
kunst toch nooit echt de pan uit 
gerezen. Een schilderij van 46,5 
bij 56 centimeter werd afgelo-
pen januari bij Christies nog ge-
schat op tussen de 3000 en 5000 
euro.
Jan Roëde werd geboren in 
Groningen, maar vertoefde het 
grootste deel van zijn leven in 
Den Haag. Waar hij overigens 
een tijd lang in het prachtig-

ste atelier ooit heeft kunnen werken, dat 
was namelijk gelegen in Clingendael. Hij 
volgde zijn opleiding aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag. In de Residentie was hij lid van 
Pulchri, de Haagse Kunstkring en van de 
Posthoorngroep – waartoe onder anderen 
Willem Hussem, Hans van der Lek en 
Gerard Verdijk worden gerekend. Roëde 
heette eigenlijk Roede, maar veranderde 
zijn naam na een verblijf in Parijs (1948). 
Naast beeldend kunstenaar was hij ook 
dichter en schrijver. Daarnaast maakte hij 
kostuums en glasobjecten. Een alleskun-
ner, maar zijn grote bekendheid kreeg hij 
toch door zijn schilderkunst. Jan Roëde 
was gefascineerd door de Boeddhistische 
Zen-!loso!e. Het is onmogelijk om een 
hele !loso!e in een paar woorden toe te 
lichten in relatie tot een heel kunstenaars 
oeuvre, maar kort gezegd kwam het er 
op neer dat Roëde inspiratie vond in het 
naturalisme, in het eenvoudige ‘intuï-
tieve zijn’. Kijk naar zijn tekeningen en je 
ziet precies wat hij zo aantrekkelijk vond 
binnen die levensleer.

Over de rijkdom van zeventiende eeuwse bloemstillevens In Memoriam Jan Roëde (1914 – 2007)

Een geschilderd universum, 
waarin onschuld overheerste

Jan Roëde, zelfportret 1989.

Lennaart Allan, ‘Dans’.

Bloemen in het Mauritshuis.


