‘Onvergelijkbaar’
KRIJTTEKENINGEN VAN SUZE ROBERTSON
1855 - DEN HAAG - 1922

Met trots presenteren wij een prachtige collectie
tekeningen van deze vrouwelijke ‘Tachtiger’ die gold
als een kunstenares die haar eigen weg ging.
Professor August Allebé schreef over haar:
‘De schilderijen van Suze Robertson doen aan als
geschilderd door een vrouw op een barricade, werkelijk
emotioneel door dapperheid’. Wij vroegen Sander Bink,
auteur van het weblog Rond1900.nl, te verwoorden wat
haar werk zo bijzonder maakt.
Veel leesplezier en graag tot ziens op de verkoopexpositie.
Hein en Laura Klaver-Fresco
Mei 2022

Links: portretfoto Susanne Robertson (voor 1900)
Rechts: Portret van vrouw met hoed (Mogelijk zelfportret)
28 x 24 cm, gesigneerd linksonder

RAUWE WERKELIJKHEID

In 1866 schrijft Émile Zola dat ‘een kunstwerk een stukje van de schepping
is, beschouwd door een zeker temperament.’ De jonge gepassioneerde
kunstcriticus wil ‘in elk kunstwerk de man terugvinden, ook als het kunstwerk
zelf me koud laat.’ ‘De man’, als in: een echte kerel met dominante
persoonlijkheid. Zola’s kunsttheorie en zijn naturalistische romans die vanaf
1870 verschenen zouden de loop van de beeldende kunst en literatuur
radicaal veranderen. Wat de schilderkunst betreft betekende het dat de
idyllische landschappen, de historiestukken en de gelikte vrouwelijke naakten
van het academisme ingeruild moesten worden voor de rauwe werkelijkheid.
Life itself! Dat sprak een jonge generatie kunstenaars op zoek naar verzet
aan: Épater la bourgeoisie! Jonge kunstenaars als Van Gogh, Witsen, Van
Looy, Breitner of Israëls verslonden Zola. Precies naar Zola’s wens waren
deze ‘Schilders van Tachtig’ allemaal ‘echte kerels’. Hoewel, allemaal? Tussen
deze club van dertig à veertig man cave-mannen bevond zich een handje vol
vrouwen waarvan er één absoluut uitspringt: Suze Robertson.
In oudere studies werd zij steevast in de schaduw gedwongen van haar man
Richard Bisschop: een degelijk schilder, maar in mijn bescheiden optiek een
stuk minder spannend dan Robertson. In de nieuwe monografie Toegewijd,
modern, eigenzinnig wordt onder redactie van Suzanne Veldink het evenwicht
gelukkig hersteld.
De door Hein A.M. Klaver Kunsthandel aangeboden collectie van
hoogwaardige krijttekeningen, afkomstig van de nazaten, is een uitstekende
representatie van Robertsons bijzondere oeuvre.

De Bleek
33 x 50 cm
gesigneerd rechtsonder

GEEN ZOETELIJKE SENTIMENTALITEIT

Vanwege haar onderwerpskeuze en het willen meedoen met de boys werd
Robertson in haar tijd ‘mannelijkheid’ verweten. Ik vind dat wel stoer, maar
het was destijds ferme kritiek want iets ergers dan ‘vrouwelijkheid’ was
uiteraard niet denkbaar. De kunstcritica G.H. Marius meende dat ‘uit angst
voor alles wat vrouwelijk is, dat in de kunst maar al te dikwijls synoniem is
met dilettantisme, [Robertson] haar vrouwelijkheid maskeerde door de cruheid van haar opvatting.’ (Onze Kunst, 1906). Tegelijkertijd vond Marius die
vrouwelijkheid (terecht) de grote kracht, want in De Hollandse schilderkunst
in de 19e eeuw (1903) noemde zij Robertson ‘ontegenzeggelijk de grootste
kunstenares [van haar tijd], de enige vrouw misschien van onze tijd, wier
vrouwelijkheid zich in haar kunst niet als zwakheid, maar als kracht betuigt.’
Je kan Robertson mijns inziens met een beetje goede wil aan het begin van
een lijn plaatsen waarlangs je later ook Charley Toorop, Jeanne Oosting of
misschien zelfs wel de Tracey Emin van My bed tegenkomt: no nonsense

bijvoorbeeld Larense vrouwen aan het spinnenwiel spreekt geen zoetelijke
sentimentaliteit, het zijn navrante beelden van mensen die opgaan in hun dof
gezwoeg.’ Prachtige voorbeelden hiervan in de collectie Klaver zijn De bleek,
de beide Handwerkende vrouwen, Oude vrouw aardappelen schillend
(voorkant) en de Handwerkende man, die mogelijk in deze periode in Laren
of Blaricum zijn ontstaan.

In de jaren 1880 verbleef Robertson veel in ‘t Gooi waar zij schilderijen
en tekeningen maakte die ‘getuigden van een somberder kijk op het
harde plattelandsbestaan.’ (Lien Heyting De wereld in een dorp) Dat was
uitzonderlijk, want haar vakzusters en -broeders idealiseerden dat bestaan
doorgaans. Zo niet Suze. Heyting: ‘Uit haar tekeningen en schilderijen van

Een heel eigen, authentiek portret in de collectie klaver is dat van het
kindermeisje van haar dochter Sara. Deze Pietje stond model voor diverse
van Robertsons werken, waarvan het olieverfschilderij Pietje met gouden
achtergrond (particuliere collectie) het bekendste is.

Handwerkende vrouw
46 x 35 cm
gesigneerd linksonder

Handwerkende man
34 x 24 cm
gesigneerd linksonder

Handwerkende vrouw
35 x 25 cm
gesigneerd rechtsonder

Robertson had duidelijk oog voor ‘de ander’. Die ander was vooral ‘de gewone
man’ en de underdog. Hier heeft zij affiniteit met Van Gogh, met wie zij al
tijdens haar leven werd vergeleken. Een verschil is dat Robertson niet zoals
Van Gogh een spiritueel of religieus gekleurde blik op de dingen had. Dat is
zeker geen mankement, want het geeft die ander juist meer ruimte om zichzelf
te zijn, om zoveel als mogelijk is in haar of zijn eigenheid gerepresenteerd te
worden.

Pietje
29 x 26 cm
gesigneerd rechtsonder

ADOLPHE BOUTARD

Een ander opmerkelijk portret in de collectie Klaver is Mogelijk portret van
Adolphe Boutard. De in 1839 op Sumatra uit Afrikaanse slaven geboren
Boutard stond in de jaren 1880 model voor Pulchri-schilders als Bauer, Israëls,
Schwartze en Breitner. Hij werd ingezet voor alles wat niet-Europees moest
voorstellen, Afrikaans of Arabisch, net hoe het uitkwam.
Robertson heeft Boutard diverse malen geportretteerd middels haar favoriete
zwart krijt, zoals het Portret van Adolphe Boutard (Museum Kröller-Müller).
Hoewel ook Robertson, kind van haar tijd, Boutard kleedt in een ‘exotisch’ lang
wit gewaad, gaat het haar vooral om de weergave van zijn persoonlijkheid
en gemoed. Die moeten getuige de tekening in de collectie Klaver bepaald
krachtig zijn geweest. Hoe anders ook als niet-Westerling stand te houden in
het benepen Den Haag van die tijd?
Ook Robertson moet flinke kracht nodig hebben gehad om zich staand
te houden in datzelfde Den Haag. Haar keuze voor professioneel
kunstenaarschap zal immers heel wat hoon hebben opgeroepen. Niet alleen
van mannelijke kunstenaars maar ook van haar chique Haagse vriendinnen en
kennissen.

Mogelijk portret van
Adolphe Boutard
35 x 25 cm
gesigneerd rechtsonder

Staande vrouw bij het fornuis
49 x 31,5 cm
gesigneerd rechtsonder

NAAKTEN

Suze Robertson volgde de avondlessen aan de Rotterdamse Academie
van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, waar ze een klein
schandaal veroorzaakte, omdat zij er – als eerste vrouw – op stond ook tot
de ‘naaktklasse’ te worden toegelaten. Dit was tot dan toe voor vrouwen
verboden. Zelf herinnerde Robertson zich in 1912 dat ze ‘er net zo lang op
had aangedrongen, tot [zij] ook werd toegelaten tot de naaktklasse. (…) Ik was
de eerste, die er aanspraak op maakte. En tot zelfs in een plaatslijk blad werd
er schande van gesproken, ’t was een verschrikkelijk ding in Rotterdam, een
jonge vrouw die schilderde naar naakt model. En dan nog wel een lerares met
zóveel meisjes onder haar leiding!’
De twee (half)naakten in de collectie Klaver laten zien dat ondanks hun
academische oorsprong ze zeker niet gelikt academisch zijn maar eveneens
onopgesmukt en echt. Het Vrouwelijk zittend naakt lijkt mij een voltooide
variant in krijt van het olieverfdoek Lena (voor 1907) in het Dordrechts
Museum.
Het Mannelijk zittend (half)naakt is sterk vergelijkbaar met het gelijknamige
schilderij (particuliere collectie), met belangrijk verschil dat de benen van de
figuur op de Klaver-tekening niet bedekt zijn en aldus naakter zijn.

MODERNITEIT

Het vernieuwende van zowel de schilderende als de schrijvende
Tachtigers is naast hun onderwerpskeuze gelegen in hun weergave
van de ‘werkelijkheid’. Niet meer een objectief waar te nemen en weer
te geven geheel, maar een reconstructie door een volstrekt subjectieve
en versplinterde waarneming. Bij Robertson uit zich dat in haar
experimenten met het schijnbaar beperkte medium krijt. In diverse van
haar krijttekeningen ‘is er sprake van een zo verregaande desintegratie
van de vorm dat zij bijna onherkenbaar worden’ (Carel Blotkamp in De
schilders van Tachtig, 1991). Het portret van Boutard is zo’n werk maar
ook het Portret van vrouw met hoed in de collectie Klaver. Het zou een
zelfportret kunnen zijn, maar door de experimentele en onthutsende lijnen
is identificatie bepaald lastig. Tegelijkertijd is dat de aantrekkingskracht van
de tekening, het abstracte mysterie van het kunstenaarszelf laat zich niet
eenduidig vatten.
Haar moderniteit blijkt daarnaast uit de vele tentoonstellingen waar
zij exposeerde. Daaronder bevinden zich grote internationale
tentoonstellingen als de Wereldtentoonstellingen in Amsterdam (1883)
en Parijs (1900). Exemplarisch vind ik ook dat ze meedeed aan de
baanbrekende Tentoonstelling Vrouwenarbeid in Den Haag in 1898 en
de grote overzichtstentoonstelling De Vrouw in Amsterdam in 1913. Beide
belangrijke getuigenissen van de opkomende vrouwenbeweging, waar de
kunstenares zich absoluut mee moet hebben geïdentificeerd.

Vrouwelijk zittend naakt
62 x 35 cm
gesigneerd rechtsonder

Mannelijk zittend (half)naakt
32 x 22,5 cm
gesigneerd rechtsonder

Kunstgeschiedenis is een nooit eindigende vergelijking en onvermijdelijk
werd en wordt een negentiende-eeuwse kunstenares als Robertson steeds
maar weer vergeleken met haar mannelijke collega’s. Ook ik heb me daar
in voorgaande ‘schuldig’ aan gemaakt. Maar Robertson staat natuurlijk
gewoon op zichzelf, heeft geen vergelijking nodig. Ik moet eerlijk toegeven
dat ik tot voor kort haar werk slechts vrij oppervlakkig kende, maar na het
aandachtig bestuderen van deze bladen was ik meteen fan! Het bleek
simpelweg nog veel mooier en beter dan ik dacht. Een echte Robertson,
haar prachtige robuuste lijnen, mooie noeste stijl en vooral haar echte
menselijkheid: onvergelijkbaar.
Sander Bink
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