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Rudi Ekkart en ik hadden elkaar nog maar net
leren kennen of het lot rukte ons alweer uiteen.
Halverwege de jaren tachtig, juist toegetreden
tot de redactie van het nummer van het
dat over het Nederlandse
portret zou handelen, ontving ik het bericht dat
ik een onderzoeksbeurs had ontvangen voor een
Poolse universiteit. Niet alleen de breuk met
Rudi, maar ook mijn afscheid van de Hollandse
oude meesters was daarmee een feit. Toch bleek
al snel dat ik niet aan mijn eigen traditie kon
ontkomen. Want het waren juist de Kapisten,
leden van de kunstenaarsgroep die ik bestudeerde,
die grote bewondering bleken te hebben voor de
Nederlandse schilderkunst. In mei 1939, enige
maanden voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, organiseerden zij in Warschau de
tentoonstelling
.
De tentoonstelling, met werk van onder anderen
Olga Bozna ska, Jan Cybis en Józef Czapski, werd
gezien als een ode aan de ‘zuivere schilderkunst’
van de Hollandse meesters en als een triomf op de
narratieve, heroïsche schilderijen die jarenlang de
Poolse museumzalen hadden gedomineerd.
Maar meer nog dan deze schilders waren het de
Poolse dichters die het mysterie van de Hollandse
meesters probeerden te vatten. Zelfs als we ons
tot de ‘grote drie’ beperken – Czesław Miłosz,
Wisława Szymborska en Zbigniew Herbert – is
de liefde voor de Hollanders opvallend.1 ‘In mijn
dromen / schilder ik als Vermeer van Delft’ dichtte
Wisława Szymborska.2 Zou Vermeer zich een groter
compliment kunnen voorstellen?

1. Johannes Torrentius,
, 1614, olieverf op paneel, 52 x 50,5 cm, Amsterdam,
Rijksmuseum, inv.nr. SK-A-2813

te verklaren was, dat er iets van groot belang had
plaatsgevonden, iets wezenlijks, iets dat veel meer
betekende dan een toevallige ontmoeting in een
menigte meesterwerken. Hoe kan ik deze innerlijke
toestand omschrijven? Een plotseling gewekte,
intense nieuwsgierigheid, gespannen aandacht, met
alle zintuigen gespitst, hoop op een buitengewone
ervaring, open staan voor een nieuw inzicht. Ik
onderging het bijna fysieke gevoel alsof iemand me
riep, ontbood. Het schilderij heeft zich sindsdien in
mijn geheugen gegrift – helder en hardnekkig – en
toch was het geen afbeelding van een gezicht met
een vurige blik in zijn ogen, noch een dramatisch
tafereel, maar een kalm, statisch stilleven.’4 Dat
klinkt als een nuchtere constatering, maar het is
een vraag waar Herbert later het antwoord op zou
proberen te vinden.

Zbigniew Herbert had aan alleen zijn gedichten
niet genoeg. Hij wijdde een hele essaybundel aan
de Hollandse schilderkunst, die in Nederland
verscheen onder de titel
.3
In een essay dat is opgedragen aan Józef Czapski,
de initiatiefnemer van de hierboven genoemde
stillevententoonstelling, beschreef Herbert in
lyrische bewoordingen wat er met hem gebeurde
op het moment dat hij in het Rijksmuseum
van Johannes Torrentius zag (afb. 1).
‘Ik begreep meteen, hoewel dat moeilijk rationeel

Ook Czesław Miłosz liet zich meeslepen door
het stilleven – en wel heel concreet: het voerde
hem terug naar zijn kindertijd, zijn ouderlijk huis
in Szetejne (Litouwen): ‘Szetejne, dat is zuiver
Hollandse schilderkunst. Als u het licht neemt en
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hoe de kamer er uit zag, zelfs de schilderijen die daar
hingen – voor zover ik me herinner, waren dat stillevens
– dat is alles immers Holland, de Hollandse 17de eeuw.’5
In het oorlogsjaar 1943 schreef Miłosz het lange gedicht
, waarin zijn heimwee
naar het verleden doorklinkt.6 Het is een ode aan de
veilige kindertijd, waar het ditmaal niet de stillevens zijn
die zijn herinnering bepalen, maar een winterlandschap
van een Hollandse – of misschien wel een Vlaamse –
meester:

landschappen zelf te betreden. Miłosz voegde zich
tussen de schaatsers uit zijn ouderlijk huis:

9

Wisława Szymborska gaat in haar gedicht
nog verder: ze ís een van de geschilderde figuren:
In een veel later gedicht,
, ging Miłosz
concreter in op de Nederlandse schilderkunst en de
betekenis ervan in een grimmig tijdsgewricht:
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Vervolgens geeft ze ons in een paar strofes een
inkijkje in de ziel van de vrouw met de witte kap
voordat we weer terugkeren naar het zichtbare, al
laat ze ons – typisch Szymborska – meteen weten dat
nooit alles waarneembaar kan zijn:

7

Het is duidelijk wat Miłosz hier bezingt: de tijdelijkheid
van dramatische historische gebeurtenissen kunnen
we afdoen met een ‘schouderophalen’, terwijl we het
eeuwige en tegelijkertijd het werkelijk bestaande juist
vinden in de voorwerpen die zijn afgebeeld op een
schilderij. Is dat misschien ook de reden dat Herbert
een voorliefde had voor het object in zijn gedichten: een
witte steen, een knoop, een schelp? En dat Szymborska
het eeuwige zag in een vrouw, die melk uit een kan
schenkt (afb. 2)?

Nu is natuurlijk de vraag: wat beweegt deze Poolse
dichters? Waarom schouwen ze in de Nederlandse
schilderkunst, die zo klein is en zo stil, vergeleken
met de heroïek en het grote gebaar uit hun eigen
traditie? We kunnen de vraag ook omkeren en hem
vanuit Pools perspectief stellen en laten we dan maar
meteen de woorden van Zbigniew Herbert gebruiken:
waar is ze te vinden, in de Hollandse schilderkunst,
‘de apotheose van de eigen geschiedenis’?11 Waarom
hebben de Hollanders niet één schilderij nagelaten
‘waarop een verslagen tegenstander achter een
zegekar door het stof van de minachting wordt
meegesleurd?’ Hoe kan het, dat de Hollanders de

8

Miłosz en Szymborska namen geen genoegen met
hun rol als toeschouwer van het moment waarin het
eeuwige verborgen ligt: zij besloten de geschilderde
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2. Johannes Vermeer,

, olieverf op doek, 45,4 x 40,6 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. SK-A-2344

oorlog schilderden als ‘geschaats op het ijs onder
de roze hemel van de ondergaande zon, […] een
meisje dat een brief leest?’12 Dat er in het ‘Leidse
museum [Stedelijk Museum de Lakenhal] kanonnen
noch vijandelijke banieren, gebutste zwaarden
noch gekliefde helmen’ te vinden zijn, maar waar
een ereplaats is ingeruimd voor een merkwaardige
oorlogstrofee: ‘een grote koperen ketel waarin
soldatenkost werd bereid, die door de Spanjaarden
bij hun vlucht werd achtergelaten’?13
Met enige verbazing stelt Herbert vast dat de

oorlog voor de Hollanders, heel anders dan in
Polen, geen fraai ambacht vormde. ‘Er was geen
plaats voor het vertoon van heldhaftige bravoure
of een spectaculaire dood op het veld van eer.
Integendeel, het was belangrijker om te redden,
te beschermen, te sparen, om je gezonde verstand
en je eigendommen uit de storm mee te nemen.’14
Zoekend naar antwoorden komt Herbert uiteindelijk
uit bij de
van Jacob Backer, dat hem verraste tijdens een
bezoek aan het Jachtslot in het Grunewald bij
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breidel, een groepje schaatsers, melk die uit een
kan geschonken wordt. ‘Direct na het uitbreken van
een oorlog / draai ik me op mijn goede zij’, dichtte
Wisława Szymborska.18 Zo klein over een oorlog
schrijven – dat kan misschien alleen wanneer je je
die Hollandse schilders zo eigen hebt gemaakt dat je
in je dromen schildert als Vermeer van Delft.
Gelukkig bracht het lot me uiteindelijk weer
bij Rudi. Of ik nu conservator was in Heino of
een museumproject in Oekraïne leidde: na mijn
terugkeer uit Polen begonnen onze paden zich weer
te kruisen. Uiteindelijk leidde dat tot een prachtige
latrelatie tussen CODART en het RKD. En ergens
beneden, in de kelders van ons gezamenlijke
onderkomen, staan ze op de planken: boeken
over Olga Bozna ska, Jan Cybis en Józef Czapski,
slechts enkele meters verwijderd van die duizenden
publicaties over de Hollandse meesters die ze zo
bewonderden.
1. Czesław Miłosz (Szetejne, Litouwen 1911-Krakau 2004),
Wisława Szymborska (Kornik 1923-Krakau 2011)
en Zbigniew Herbert (Lemberg, nu Lviv, Oekraïne
1924-Warschau 1998). Het werk van Miłosz en
Szymborska werd in resp. 1980 en 1996 bekroond met de
Nobelprijs voor de literatuur.

3. Jacob Backer,
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2. W. Szymborska, ‘Lof der dromen’, in:

,

Amsterdam 1999, pp. 178-179 (vertaling Gerard Rasch).

Berlijn (afb. 3).15 Zelfs dit verheven onderwerp,
zegt Herbert, is bescheiden weergegeven en dat is
juist zo innemend aan dit schilderij, ‘alsof er op een
jaarmarkt een historisch drama wordt opgevoerd door
een boerengezelschap. De heldin van het tafereel
doet in niets denken aan het schilderij
.16 Straks stopt ze met dat vervelende
poseren en keert ze terug naar haar alledaagse, weinig
hoogdravende werkzaamheden in de stal of bij de
hooimijt.
Vrijheid – waarover zo veel verhandelingen zijn
geschreven dat het een bleek, abstract begrip is
geworden – was voor de Hollanders simpelweg zoiets
als ademhalen, kijken en het aanraken van dingen.
Het hoefde niet gedefinieerd te worden of verfraaid.
Dat is waarom er in hun kunst geen onderscheid is
tussen het grote en het kleine, het belangrijke en het
onbelangrijke, het verhevene en het platvloerse. Zij
schilderden appels en portretten van textielhandelaars,
tinnen borden en tulpen, met zoveel geduldige liefde
dat beelden van gene zijde en luidruchtige verhalen
over aardse triomfen erbij verbleken.’17
In een traditie waarin vrijheid gewoonweg zoiets als
ademhalen is, kun je een argeloze museumbezoeker,
die toevallig ook dichter is, betoveren met een

ę
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15. Wat Herbert hier niet vermeldt (en misschien ook niet
kon weten), is dat het schilderij onderdeel was van een
decoratie van dertien grote doeken met door Frederik
Hendrik gewonnen veldslagen en belegeringen van
Gerrit van Santen en Jan Breecker: een propagandawerk
dat toonde dat de onafhankelijkheid en de vrijheid van
de Republiek veilig waren gesteld dankzij de militaire
triomfen van Frederik Hendrik. Zie voor het schilderij
van Jacob Backer verder ook: P. van den Brink, J. van
der Veen et al.,

, tent.

cat. Amsterdam (Museum Het Rembrandthuis)/Aken
(Suermondt-Ludwig-Museum) 2008-2009, p. 146, cat.
nr. 27.
16. Eugène Delacroix,

, 1830,

olieverf op doek, 260 x 325 cm, Parijs, Musée du Louvre,
inv.nr. RF 129.
17. Zie noot 11, p. 133.
18. Zie noot 2.
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