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Dit oogt vertrouwd. Dat is eigenlijk het allereerste wat in me opkomt als ik de bovenzaal van 
het gem in Den Haag binnen loop. Die ovale vorm, opgebouwd uit dunnen zwarte lijntjes: heb 
ik die niet al eens eerder gezien? De titelbordjes ontbreken, waardoor ik geheel op mijn eigen 
gevoel dien af te gaan. Robert Zandvliet, wie was dat ook alweer? 

Ooit schilderde hij voornamelijk alledaagse objecten: een haarclip, een fototoestel,  
of een achteruitkijkspiegel. In de jaren negentig maakte hij er grote furore mee. Daar- 
na is hij vooral landschappen gaan schilderen, tot 2005 hadden ze eigenlijk nooit een 
titel. Uiteindelijk waren ze in 2001 dan toch in groten getale te zien op de solotentoon- 
stelling Brushwood in het Stedelijk Museum Amsterdam, nadat de jonge schilder 
herhaaldelijk de belangstelling van toenmalig directeur Rudi Fuchs had afgewezen: 
hij was er nog niet aan toe. 

Het is hommage, noch parodie. Maar wat is de nieuwe weg die Robert Zandvliet (Terband, 
1970) de laatste jaren is ingeslagen dan wel? Veel van zijn recente schilderijen zijn een 
directe reactie op een schilderij dat jaren, soms zelfs eeuwen geleden al gemaakt is, door 
een ander. En dan niet zomaar een ander. Mondriaan, Picasso, en Van Gogh komen in  
het rijtje voor, maar ook de zeventiende-eeuwse Chinese schilder Bada Shanren. De kunst-
geschiedenis van 1650 tot heden heeft hij benut. Maar, zo benadrukt hij zelf: nooit vanuit 
een kunsthistorisch perspectief, puur vanuit het beeld. 

“Ik neem het beeld als vertrekpunt voor mijn eigen werk omdat ik een vraag heb.” 
In de catalogus van zijn nieuwe tentoonstelling in het gem in Den Haag verwoordt 
Robert Zandvliet hoe hij door een specifiek werk werd gegrepen en waarom hij  
er voor zijn gevoel nog iets mee moest. Zo wordt duidelijk waar de kwaliteiten én 
de onvermogens van anderen liggen, maar ook die van hem zelf. 

De eerste foto van Joseph Nicéphore Niépce uit 1826 is zo’n werk. Wie de foto kent  
– een wazig aanzicht van ‘de buitenwereld’, geschoten vanuit een huiskamerraam –  
zal dat vrij makkelijk herkennen in het schilderij. Maar er zijn ook voorbeelden waar- 
bij de inspiratiebron minder letterlijk is genomen. De ontstaansgeschiedenis van het 
schilderij Lavender mist (2010) – naar Jackson Pollock – ligt gecompliceerder. Uiteindelijk 
heeft het naturalistische schilderij White Plum Blossoms and Moon van de Japanse 
schilder Itõ Jakuchu tot het uiteindelijke beeld geleid. 
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“Bij Pollock lijkt het misschien om het toeval te gaan. Maar dat is alleen de  
oppervlakte. Ik vermoed dat er een figuratief beeld achter zijn expressieve geste 
zit”, vertelt hij in de catalogus. “In de pruimenbloesems van Jakuchu vond ik een 
equivalent dat een beeldende oplossing bood. Door de twee beelden over elkaar 
heen te leggen, ontstond een mogelijkheid om beide opnieuw te schilderen.” 

Het resulteerde in een wat brave versie – noem het een precieze reconstructie – van Pollocks 
chaos, die je gek genoeg wel direct als een echte Zandvliet zou bestempelen. Want hoe simpel 
ze ook in elkaar lijken te zitten, meestal bestaan ze slechts uit een paar rake verfstreken, je 
herkent ze gelijk. Ook al ligt de basis in dit geval bij een ander werk, de primaire ingeving bij 
een ander persoon. Dat is knap, heel knap zelfs. 

Bij het werken met temperaverf is het niet mogelijk delen over te schilderen omdat  
de verf zo transparant is dat onderliggende lagen zichtbaar blijven. De fikse, trefzekere 
streken dienen dus in een keer op papier gezet te worden. Wat dat betreft is en blijft 
Zandvliet zonder twijfel een van de besten. Een mooi voorbeeld daarvan is het schil- 
derij Pier & Oceaan (zee en sterrenlucht), dat is gebaseerd op de abstracte compositie uit 
1915 van Piet Mondriaan. Mondriaans ovale vorm, bestaande uit horizontale en verti-
cale lijntjes, is vervangen door zwierige lijnen in zwart oliekrijt die worden benadrukt 
door woeste, witte kwaststreken alsof het strand van Mondriaan opnieuw door een 
wervelwind tot leven is gekomen. 

Zo nu en dan zoomt hij in op een detail uit een bestaand schilderij, maar veel vaker 
wordt de gehele compositie gebruikt als basis. Schilders als Daan van Golden gingen 
hem wat dat eerste betreft voor. Ook voor hem gold Pollock als een inspiratiebron: een 
minuscuul detail uit een van zijn drippings vergrootte hij uit tot een vrijwel abstracte 
compositie in rood ontstond.

En zo kan ik uiteraard veel meer voorbeelden noemen van kunstenaars die zich in
hun werk lieten inspireren door vroegere genieën. Picasso schilderde tot vlak voor zijn 
dood achtenvijftig versies van Velázquez´s beroemde schilderij Las Meninas. Door 
zoveel variaties te maken van eenzelfde werk gunde hij de kijker een blik in zijn werk-
wijze, in de psyche van een schilder en de manier waarop hij het schilderij interpre-
teerde: hij leek vooral geobsedeerd door de jeugdige, onschuldige Infanta Marguerita 
die het middelpunt van het schilderij vormt. In de jaren tachtig was het onder meer 
de Amerikaanse Sherrie Levine die foto’s in de tentoonstellingscatalogus van fotograaf 
Walker Evans – beelden van de arme Amerikaanse plattelandsbevolking – opnieuw  
fotografeerde, deze zonder ze te veranderen opnieuw presenteerde als haar eigen 
kunstwerk en zo vragen stelde met betrekking tot originaliteit en kopie. 

Het Gemeentemuseum in Den Haag refereerde met de tentoonstelling  
De Grote Ontdekking letterlijk aan het moment dat Alexander Calder het atelier 
van Mondriaan binnenstapte en tot de conclusie kwam dat hij een andere weg  
in moest slaan. Later zou hij in zijn memoires schrijven: “It was the visit to  
Mondriaan’s studio that made me abstract”. De dieren, acrobaten en het straat-
leven verdwenen voorgoed uit Calders werk, zijn wereldberoemde abstracte  
mobiles van cirkels, en ongelijkmatige plakken staal kwamen ervoor in de plaats. 
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Toch is het ‘appropriëren’, zoals Zandvliet dat doet, van een ander kaliber. Hij gebruikt  
immers geen bestaande beelden uit de media of consumptiecultuur. Ook doet hij dit niet om 
kritiek te uiten, of vraagtekens te zetten bij het huidige culturele klimaat waarin we leven. 
Bovendien heeft het bij hem niet tot een formele ommekeer geleid, zoals bij Calder het geval 
was, noch is het voor hem een studie van vergeten vormen die het voor Van Golden betekende. 
Zandvliet doet het puur en alleen voor zichzelf, en om de motivatie die schuilgaat achter het 
schilderij te achterhalen. Bij hem gaat de schilderkunst over schilderen, en over kijken, en over 
het waarom achter het schilderen. Het was dan ook vooral de emotionele lading van de kraaien 
in Van Goghs Korenveld met kraaien, die voor hem als een interessant vertrekpunt gold. 
 

Zandvliet lijkt bovendien zijn eigen veelzijdigheid te willen testen, om nieuwe facetten in 
zijn manier van werken te ontdekken. Nu is het natuurlijk de vraag of hij juist op dat punt 
nog een stap verder is gegaan. Of dat dat überhaupt iets is wat hij zou moeten kunnen, of 
willen. Waarom je eigen stijl verder willen ontwikkelen – lees: veranderen –, als deze al zo 
vreselijk goed is? Wat dat betreft vind ik het moeilijk deze tentoonstelling naar waarde 
te schatten. Zijn eigen handtekening blijft heel herkenbaar, en dus zou je kunnen consta-
teren dat er niet echt sprake is van een baanbrekende ontwikkeling. Zo zie je maar weer 
hoe moeilijk het is om de eigen patronen te doorbreken, ook als schilder. 

Op zoek naar de waarheid in de schilderkunst dus, in de wetenschap dat deze onvind-
baar is. De ene keer levert het prachtige interpretaties op, de andere keer iets minder 
grote successen. Zandvliets versie van Paul Cezannes Pyramide de Cranes – drie doods-
hoofden die hij reduceerde tot een vormeloze massa in zwart-wit – behoort zeker niet 
tot zijn beste. De manier waarop hij de schubben van Het Schelpje, een ets uit 1650 
gemaakt door Rembrandt, weet te verbeelden in een bijna futuristisch geheel is daar-
entegen wel weer verbluffend. 

Als we even teruggaan in de tijd dan zijn er eigenlijk niet zo heel veel kunstenaars die hun 
‘oefeningen’ in het openbaar ten toon stelden. Er is dan ook behoorlijk wat lef voor nodig om 
jezelf op deze manier bloot te geven. Mooi is dat deze tentoonstelling ook de strubbeling  
van een schilder laat zien, waarbinnen de mindere werken tevens een prominente plek krijgen. 
Wat hij doet zullen veel kunstenaars in hun atelier ook doen, maar nooit in een museum 
tonen. Zandvliet doet dat wel, en dat alleen al is heel wat waard. 
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