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kunstenaar, bekend om zijn
felle, van het doek afspat-
tende kleuren. Andere
schilders wilden hun werk
nooit naast dat van hem
hebben hangen omdat zij
dan maar flets leken. Mon-
nickendam bezocht Nun-

speet zelf ook - het was een
kunstenaarsdorp - getuige
het Huis te Nunspeet dat te
zien is. 

Hoewel de schilders in
stijl verschillen, sluiten ze
bijna allemaal wel aan bij de
toen heersende stromingen,
zoals de Bergense School.

Wat onbewust opvalt in het
museum is dat de Joodse
kunstenaars, net als hun
niet-Joodse collega’s ’ge-
woon’ landschappen, stads-
gezichten en portretten
schilderden. Van de (drei-
gende) oorlog of Joodse the-

ma’s is nauwe-
lijks iets terug te
zien. Wel poli-
tiek engage-
ment, bijvoor-
beeld in de grafi-

sche socialistische posters
van de activistische Fré Co-
hen (Amsterdam 1903), die
in 1943 zelfmoord pleegde
met pillen, nadat ze was op-
gepakt door de Duitsers. 

Het maakt de mooie expo-
sitie bitterzoet. Wat als ze
gewoon hadden kunnen

doorschilderen? Wat voor
bijzondere werken zouden
ze nog hebben nagelaten?
Neem een Max van Dam
(Winterswijk 1910- Sobibor
1943). Deze jonge veelbelo-
vende kunstenaar probeer-
de te vluchten naar Zwitser-
land, maar werd in Frank-
rijk opgepakt en naar Sobi-
bor gedeporteerd. Daar
moest hij nog portretten
schilderen van SS’ers. Tot
hij werd vermoord. En met
hem zijn kunst, die nooit
meer zou komen. 

’Vermoorde kunst’ is te zien
t/m 29 november 2020.

Bitterzoete nalatenschap

Abraham Fresco, Koninginne-
dag in Scheveningen.
COLLECTIE JOODS VIRTUEEL MUSEUM

Kunst van vermoorde Joodse schilders in Veluwse musea

door Eline Verburg

Verdwenen, maar niet
vergeten, zou het motto
kunnen zijn van de dub-
belexpositie Vermoorde
kunst in het Noord-Veluws
Museum te Nunspeet en
Museum Sjoel Elburg.
Hierin is een honderdtal
schilderijen, etsen en
grafisch werk te zien van
25 Joodse kunstenaars die
op zich niet zoveel ge-
meen hadden, behalve
dan hun afkomst. Allen
kwamen in de Tweede
Wereldoorlog om.

De indringende tentoon-
stelling, ter gelegenheid van
75 jaar Bevrijding, is sa-
mengesteld uit de collec-
ties van een aantal privé-
verzamelaars. Harry
Mock bijvoorbeeld, die in
Friesland werd geboren
in de onderduik. Zoals
bij zoveel overlevenden
werd er thuis niet over de
gruwelen van de oorlog
gesproken, maar als pu-
ber raakte hij geïnteres-
seerd in het Joodse geloof.
Wat begon met het kopen
van Joodse kandelaars op
het Waterlooplein - om ze

te ’redden’ - draaide uit op
een enorme verzameling
van Joodse kunstenaars. 

Veiling
Sommigen werden zelfs

door hem ’herontdekt’. Zo
dacht men lange tijd dat van
de schilder
Abraham
Fresco (Den
Haag 1903-
Auschwitz
1942) niets
was overgebleven. Pas enke-
le jaren geleden werden er
op een veiling in Den Haag
ineens een twintigtal schil-
derijen aangeboden, kenne-
lijk door familie al die tijd
bewaard. Mock veilde tele-
fonisch ’stiekem’ mee tij-
dens een bar mitswa-diner.
In Nunspeet hangt nu van
hem het prachtige Konin-
ginnedag in Scheveningen,
met een kloeke rood-wit-
blauwe vlag op het Kurhaus. 

Ook Jacob de herder met
schapen van de relatief on-
bekende Joseph Isaacson is
door Mock ontdekt en ge-
restaureerd. Isaacson (Den
Haag 1859), die gefinancierd
werd door de Joodse ban-
kier A.C. Wertheim, maakte
in Parijs nog kennis met
Vincent van Gogh. Hij schil-
derde mystieke bijbelse en
oriëntaalse doeken. Ook hij
kwam in 1942 om in Ausch-
witz. 

Felle kleuren
Een ander topstuk (uitge-

leend door de gemeente
Barneveld) is Boerenfamilie
te Stroe (1922) van de veel be-
kendere schilder Martin
Monnickendam. Hij over-
leed overigens niet in een
kamp; kort voordat hij op
transport moest, stierf hij
aan een longontsteking in
1943. Hij was een gevierd

Wat als ze hadden
kunnen doorschilderen?

(vanaf 1000 voor Chr.) en de
grote rijken rond de Middel-
landse Zee. 

Vervolgens zien we hoe
door de veroveringstochten
van Alexander de Grote de
Hellenistische cultuur ver-
spreid raakte tot in Irak, In-
dia en Egypte. En tot slot is
er aandacht voor het uitdij-
ende Romeinse Rijk met
zijn exotische provincies in
Noord-Afrika en het Nabije
Oosten. Zelfs in de vroege
bronstijd
was er al
sprake van
uitwisse-
ling. Dat
blijkt uit
het ’Idolen-
kabinet’ met daarin gesti-
leerde mensfiguren van de
Griekse Cycladen, maar ook
uit Anatolië (nu Turkije), Sy-
rië en Cyprus.

Museumdirecteur Wim
Hupperetz, die de verbou-
wing ondanks oponthoud
door de coronacrisis binnen
de tijd en het budget wist te
voltooien, prijst de inzet van
alle museummedewerkers.
Iedereen moest intensief
overleggen om de juiste ob-
jecten uit de verschillende

culturen samen in een vitri-
ne te plaatsen, waardoor de
verschillen en de parallellen
tussen Grieks, Romeins,
Etruskisch, en Egyptisch
zichtbaar worden. 

In elke zaal vindt de be-
zoeker algemene vitrines en
daarnaast thematische ver-
dieping op het gebied van
macht & politiek, economie
& mobiliteit, religie, dage-
lijks leven & dood. Om de
verschillende antieke cultu-

ren toch ook nog een eigen
plekje te geven, zijn er een
kabinetten ingericht. Zo
heeft het Etruskisch kabi-
net de vorm van een Etrus-
kisch graf in Toscane, waar
net een overvloedige begra-
fenismaaltijd is gehouden
en naast bronzen beeldjes
en gebruiksvoorwerpen het
vaatwerk in het graf is ach-
tergelaten. 

Het spannendste kabinet
is dat van Egypte. Het be-
staat uit een nagebootste

boven- en onderwereld. In
de grafkamer met een be-
schilderde sterrenhemel
ligt een van de pronkstuk-
ken van het museum: een
unieke set van een mummie
compleet met de beschil-
derde kisten en deksels en
het kartonnage waarin hij
verpakt was. 

De set van deze 3000 jaar
oude mummie van een man
met een verbrijzelde borst-
kas was lange tijd niet te
zien omdat er geen goede
klimaatvitrine voor was.
Dankzij crowdfunding is de-
ze bezienswaardigheid te-
rug. Net zoals een aantal
gipsen afgietsels van klas-
sieke meesterwerken weer
voor het publiek te zien zijn.
Ze vormen een indrukwek-
kende gipsengalerij in de
nieuwe glazen aanbouw,
waarin een aparte plek is
voor de Trojaanse held La-
okoon, van wie het originele
beeld uit de 1e eeuw voor
Chr. sinds 1506 in de Vati-
caanse Musea staat.

Wim Hupperetz heeft de
verbouwing en herinrich-
ting ook aangegrepen om de
Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amster-
dam, die in het naastgelegen
gebouw werden bewaard,
definitief met de archeolo-
gische verzameling te ver-
binden. De Bijzondere Col-
lecties zijn ontstaan uit de
Stadsbibliotheek van Am-
sterdam in 1578, toen de stad
een wereldcentrum was op
het gebied van boeken,
kaarten en wetenschap. In

de loop van de tijd zijn tal
van collecties toegevoegd
zoals in 2012 nog die van het
Muziek Centrum Nederland
en Theater Instituut Neder-
land.

Hoe koppel je de antieke
beschavingen van rond de
Middellandse Zee aan deze
creatieve stad, die in de late
middeleeuwen ontstond
aan de Amstel? In de pre-
sentatie vormen Koptische
kleding uit het laatantieke
Egypte en een 9e eeuws
handschrift van Julius Cae-
sars oorlogsverslag De bello
Gallico de overgang. 

Ineens zijn we niet meer
in Rome aan de Tiber maar
in Amsterdam aan de Am-
stel. Nog dit jaar schafte het
museum twee fraai geïllus-
treerde manuscripten aan
uit de bibliotheek van Pom-
pejus Occo, die zich in 1510
in Amsterdam vestigde. Zijn
huis ’Het Paradijs’ tussen
Kalverstraat en Rokin was
een pleisterplaats van de
stadse intelligentsia. Hij was
een beschermheer van de
kunsten net als in de 19e

eeuw de naamgever van het
museum Allard Pierson. 

Planeten
De culturele tijdreis ein-

digt met een blik op de we-
reld in de Atlas Maior van
kaartenmaker Joan Blaeu
uit 1662 en een blik op het
heelal in het uurwerk met
planetarium van Jan van
Dam uit 1756, waarop elke
dag de stand van de plane-
ten is af te lezen. In de open-

baar toegankelijke Geozone
met winkel en espressobar
kunnen straks ook niet-mu-
seumbezoekers de Archeo-
hotspot bezoeken, een kaart
laten printen uit de collectie
of muziek beluisteren uit
bijvoorbeeld het Neder-
lands Jazz archief.

Het Allard Pierson is in ver-
band met de opening van 7
t/m 14 september gesloten.
T/m 30 augustus is nog de
expositie over de grappige
Egyptische god Bes te zien.
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Directeur Wim
Hupperetz bij ’de
vrouwen van het
Parthenon’ die het
uitzicht op de Am-
stel markeren.
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Grafkamer met
sterrenhemel

BOEKEN
TOP 5 1. SASKIA NOORT, BONUSKIND

2. RUTGER BREGMAN, DE MEESTE MENSEN DEUGEN
3. LUCINDA RILEY, DE ZEVEN ZUSSEN
4. SUZANNE VERMEER, WATERLAND
5. RAYNOR WINN, HET ZOUTPAD

WAT: roman
WIE: Andrew Krivak

’De beer’

TERUG NAAR DE BASIS

Dat ook hippe, jonge
mensen belangstelling
hebben voor archeologie
bleek toen Wim Huppe-
retz een verzoek kreeg
om de wereldberoemde
Nederlandse dj Martin
Garrix samen met een
groep vrienden een
rondleiding te geven. De
in Amstelveen geboren
dj met 15 miljoen volgers
genoot van een avond in
het museum. Hij stortte
spontaan een bedrag
toen hij hoorde van de
crowdfunding actie voor
een €15.000 kostende
mummievitrine.

In Museum Sjoel El-
burg staat het zeer
verdienstelijke kunste-
naarspaar Else Berg
(1877-1942) en Mommie
Schwarz (1876-1942)
centraal, aansluitend
op Vermoorde kunst in
Nunspeet. Een bijzon-
der duo; de Duitse Else
was een nicht van
Mommie en ondanks
hun huwelijk en vele
buitenlandse reizen
samen, woonden ze
nooit bij elkaar onder
een dak. 
Beiden worden gere-
kend tot de Bergense
School; Schwarz woonde enige tijd in
kustdorp Schoorl, naast Bergen. De over-
eenkomsten in hun werk zijn soms zo
sterk, dat een onderscheid niet of nauwe-
lijks te maken valt.
Gezicht op Sarphatipark in de sneeuw
van Mommie Schwarz dat in Elburg te

zien is, is waarschijn-
lijk het laatste werk
dat hij geschilderd
heeft voordat Else en
hij werden opgepakt.
Van Else Berg hangt
op de tentoonstelling
een schilderij met
hetzelfde onderwerp.
Het stel heeft het
besneeuwde park
geschilderd vanuit
hun Amsterdamse
atelier, toen ze al
(bijna) niet meer

naar buiten durfden, in de winter van
1942, een van de koudste van die eeuw.
Ze weigerden beiden een jodenster te
dragen en doken ook niet onder. Op 12
november van dat jaar zijn ze en via Wes-
terbork afgevoerd naar Auschwitz. Daar
zijn ze direct na aankomst vermoord.

HUN LAATSTE SCHILDERIJ 
Gezicht op Sarphati-
park in de sneeuw,
Mommie Schwarz 1942.

Objecten uit het
depot die lang
niet meer te zien
waren, nieuwe
aanwinsten, ex-

tra expositieruimte en voor-
al meer licht in zalen zonder
luxaflex zorgen straks voor
een aangename hernieuwde
kennismaking met het uni-
versiteitsmuseum aan de
Amsterdamse Oude Turf-
markt. Maar wat het ver-
nieuwde Allard Pierson

vooral spannend en
uniek maakt is de af-
wijkende manier
van presenteren.

Als eerste grote
museum in Europa
toont het de arche-
ologische verzame-

lingen niet langer per
regio maar per periode.

Dus geen Egyptische,
Romeinse, Griekse of Na-

bije Oosten-afdeling.
Maar een chronologische
opeenvolging van bescha-
vingen, die elkaar door
handel en veroveringen

wederzijds hebben beïn-
vloed. Zo is er een zaal

gewijd aan de wissel-
werking van de

Griekse stadstaten

De Trojaanse
held Laokoon en
zijn zonen wor-
den gestraft met
wurgslangen.

Na een grote verbouwing is vanaf 15 september de nieuwe inrich-
ting van het Amsterdamse museum Allard Pierson te zien. Van Nijl
tot Amstel toont aan de hand van uiteenlopende universiteitscol-
lecties 10.000 jaar cultuurgeschiedenis. Van de prehistorie en de
antieke beschavingen rond de Middellandse Zee tot de kunsten en
wetenschappen in het Amsterdam vanaf de late middeleeuwen.
door Thea Detiger

Donatie 
Martin Garrix

BRON: BESTSELLER60

De Amerikaanse au-
teur Andrew Krivak
wilde ooit priester wor-
den. Hij gaf uiteindelijk
voorrang aan zijn drang
te willen schrijven. Dat
zijn derde boek De beer
over een post-apocalyp-
tisch paradijs gaat is dus
niet verwonderlijk. 

In deze kleine roman
beschrijft hij hoe de
laatste twee mensen op
de planeet, een vader en
zijn dochter, in een niet
bij naam genoemde
wildernis proberen te
overleven. Het resultaat
is een verhaal dat in al
zijn ’kleinheid’ belangrij-
ke thema’s aanroert:
verlies, verbondenheid,
liefde en respect voor
alles wat leeft.

Hoopgevend
’De laatste twee waren

een meisje en haar va-
der’, zo begint Krivak zijn
roman. Niet bepaald
opbeurend, maar voor
het genre dat de auteur
beoefent – het beschrij-
ven van een wereld die
teloor is gegaan – is De
beer opvallend hoopge-
vend en positief. De
schrijver focust niet op
de ondergang, maar
juist op een wereld zoals
die ideaal gezien zou
kunnen zijn. De mens
leeft in harmonie met
zichzelf en de natuur.

Het meisje en haar
vader (namen hebben ze
niet) leven met de sei-
zoenen, eten wat de
natuurlijke omgeving
hun biedt, en hebben
steun aan elkaar. De

vader vertelt verhalen
die levenslessen zijn, het
meisje is voor haar va-
der verleden en toe-
komst tegelijk. Moeder
overleed enkele maan-
den na haar geboorte.
Het kind is daarmee zijn
life line en een onderdeel
van wat de cyclus van
het leven is.

Als haar vader na een
ongelukkig voorval
sterft, probeert het kind
te overleven. Met wat de
natuur te bieden heeft,
lukt dat ook. Dat Krivak
beren laat spreken, een
adelaar laat helpen en
dat een poema levens-
reddend blijkt, verwon-
dert niet. Het meisje
wordt de hoofdpersoon
in haar eigen volksver-
haal. Maar een helden-
status krijgt ze niet: daar
steekt de auteur een
stokje voor.

De beer bevat fraaie
passages (plus survival-
lessen) en is een pleidooi
voor nederigheid en
back to basics. Religiosi-
teit gepaard aan levens-
wijsheid, de door Krivak
beschreven (spirituele)
reis van de laatste mens
op aarde verontrust en
bekoort.

Lies Schut


