
Gerdien Verschoor

rffas getehend, K. Maleuitsj lKMattee uq1

Geachte bewonderaar.
Ik heb uw aantekeningen over mijn schiiderijen gelezen en ik moet u zeggen: uw
inzichten zijnbrzar en komen in het geheel niet overeen mer war ik mer mijn werk
heb willen uitdrukken. Als ik een zxrart vierkant schilder, bedoel ik veel meer dan
een zwaït vierkant. Dat u maar niet wilt aannemen dat ik een kind met een rugzak in
de sneeuw heb willen weergeven, komt mij nog wel amusanr voor. Maar dat u mijn
tverk wilt uitkleden, zo, voor het oog van een rwinrigtal studenren, tot enkel verf op
doek: daarm€e gaat u echt te ver. Ik r.erzoek u daarom ook uw coliegereeks over her
Russische constructivisme met onmiddellijke ingang stop re zetren of in ieder geval
het fatsoen op te brengen mijn werk niet meer tijdens uw lessen te behandelen. Als u
meer informatie wenst over de interpretatie van mijn meesterwerke!, sta ik uiteraard
ter uwer beschikking.
\ías getekend, K. N4alevitsj/KMaaeeuu<

Hij was verslaafd. Hij kon geefl museum bezoeken of notitieboekjes, schriften en
agenda's van ijverige studenten, kunstprofessoren en museumconservatoren verdwenen
meedogenloos in zijn ruime binnenzakken. Hij had er al tientallen onrvreemd, in allerlei
soorten en maten: fodderige schriften, snobbige Moleskines, degelijke schrijfblokken
van de HEMA. Hijwas een professional. Hij obseryeerde zijn slachtoffers nauwkeurig
voordat hij zijn slag sloeg en niemand had hem ooit op heterdaad kunnen betrappen.

Nat-in-nat. Kraag en jas: tieru minuten. Ko? met tulband: tuee dagen. Rul en uerfachtig:
enor?ne ruimtebeleuing. Wat schrijfi Samuel uan HoogstTaten hierouer? Oog focust zich
op ruw opperulak? Resu/taat gaat uorccken!
[Den Haag, Mauritshuis, r4 september ry96. Klein kasboek. Man met beweeglijke
handen. Cat. no. r4]

Hij had een zwak voor bebaarde geleerden, het rype dat zich gek genoeg uitsluitend
tot de otrde Íneesters beperkte. Ze waren uitgerust met kleine, verfrommelde notitie-
blokjes, een zaklamp die niet groter was dan een stevige vulpen en een vergrootglas.
Als ze een werk bestudeerden, krabden ze meestal onophoudelijk in hun baard voordat
ze een korte aantekening maakten. Gewend als ze waren aan Llren van studie in pren-
tenkabinetten waar het gebruik van mogelijk lekkende pennen nier was roegesraan,
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schreven ze mer scherp gepunre potloden die ze opborgen achter hun oren. Ais hij
naar ze keek, voelde hij die weke plek inzi)n buik nog grorer worden. Hij zou willen
dat hij ze daar voor altijd kon bewaren. Het u,aren juist deze figuren die het moeilijkst
te bestelen waren, \vant ze koesterden hun aantekeningen als een schat. Ze borgen
hun schrijfseis zorgvuldig weg in hun binnenzakken of in versleten plastic rasjes clie
ze uit hun broekzakken haalcien op het moment dat ze het museum veriieten. Hij
moest het cian ook hebben van de verstrooiden onder hen, die hij achtervolgde tot
in de toiletten. Hij kon goed wachten en koos feilloos het juisre ogenblik; ze letten
even niet op bij het handen wassen, bij het schoonmaken van hun dikke brillengla-
zen, neuspellteren. Een ander goed moment deed zich voor als zij colleges gaven in
het museum. opgaand in het .'uur yan hun verhaal vergaren ze hun omgeving - in
die ene secoude dat alle aanwezigen verzonken waren in een schilderil liet hii, als een
goochelaar, de aantekeningen in zijn mouw verdn'ijnen. De kriebelige handschriften
in potlood konden hem heftig ontroeren, net als de enorme kennis van zaken die
sprak uit het geschrevene, en de liefdesverklaringen ciie zelfs de meesr stoffige profes-
soíen ongegeneerd hun wetenschappeliike ranglijstjes u.isren binnen te frommelen.

Rembrarudt in dz weield. Rusland 25. Cannda z. Ánstralië z. Argentinië, Israë|, Japan r. t,s
86' Polen i. Saskia is znw€eïstdarcbaarder àaru ooit door het operz ltoek. Ze hart zelf kijkenl
Hoe puur. Kijht ze naar R. of naar rnij?'zuteàen t, Italië 5. Rest nog tellen en chechen,
fAmsterdam, Rijksmuseum, 3o oktober zooo. Ruitjesschrift. Baardige professor. Cat.
no. zSi l

Hij had clementie voor de gedupeerden die hij wanhopig door het muselrm zag do-
len, paniekerig op zoek naar hun verloien aantekeningen. Soms streek hij zijn hand
over zljn hart en schonk hij hun zijn juttersgoecl terr-rg. Dan legde hij het papieren
kleinood rerug op de plaats waar hij het gevonden had, bleef zelf nog rondhangen om
te genieten van de vreugde en verbazing op het gezicht van zo'n versrrooide professor
wanncer die zijn schat terugzag. Soms gaf hij zijn vondst met zijn meest onschuidige
glimlach weer af bij onn'angstbalie of museumwinkel. V-/at niemand rvist, rvas dat
hij zich inmiddels maar al te vaak over €en paar bladzijden had ontfermd. Hij gurnde
woorden lveg, ieverde commentaa r, o{ zette met een rode viit-stift vraagrekens bij dik
onder-streepte woorden, waarmee hij niet zeiden en zonder het te \^reren de loop van
de kunstgeschiedenis veranderde.

rssn fil-r dcsE c]ïl Ëxtrli trtr átïL+ tonortllbríL ïDntïl}nlr,:'
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[Parijs, Centre Pompidou, rr maaít zoo7. Losse veiien geel lijntjespapier. \íanhopig
uirziende jongeman die kauwgom achter zijn oor plakt. Cat. no.ror3]

Het digitale tijdperk had zijn ieven ingrijpend vetanderd. Met zijn nieuwe camera,
niet groter dan een creditcard, kon hij zich over zijn verwor.ren schatten ontfermen.
De duizenden foto's lvaarop hij zijn kostbare bezit vastlegde, had hij zorgvuldig
gerubriceerd en in een door hemzeif oncworpen database opgeborgen. Hij genoot
van de stille avoncien achter zijn bureau, als hij zijn catalogus ordende en probeerde
verbanden te zoeken tussen de levens en gedachten die hij vond tussen honderden
dichtbeschreven vellen.

Ooit vond hij een klein notitieblok, een simpel dingetje van de HEMA, met een to-
taal onleesbaar handschrift, terrviil hii zeker rvist dat het van een Nederlander moest
zijn: naam en adres \4raren op een keurige sticker op de linlcervoorflap geplakt. Het
handschrift zagerurt als gekriebel van diertjes, insecten die in een lange sliert achter
elkaar aan marcheerden, om bomen heen, rivieren ontwijkend, hij begreep er niets
van. Voordat hij het boekje tnziin binnenzak had gestoken, had hij de eigenaar ervan
lang geobserveerd. Het was een zelluwachtige man, lang en benig, met een zwetend
kaai hcofd dat hij voortdurend met een grote zakdoek droog depte. A-is hij sprak,
gesticuleerde hij druk m€t een paar dunne, opvallend lange vingers en zocht hij stot-
terend naar lvoorden, maar had hij die eenmaal gevonden, dan regen ze zich als een
kleurige slinger aaneen tot fantasierijke verhalen. Srudenten hingen aanzijn lippen en
hij rvas zelfs een beetje jaloers gerÀ/eest op de aandacht die ze vooÍ hem hadden, met
name vanr4/ege die ene langbenige studente met het korte rode haar die zo intens naar
hem luisterde, haar mond een beetje open, als Bamheba die verdiept is in een brief
van David. Stiekem had hij een foto van haar gemaakt. Het beeld was wat bewogen,
maar toch had hij de foto zorgvuldig in zijn sysreem opgeborgen.

.diuaD ne abehstaB
lez tseel taW

?raah jih rfiirhcs raW
?!a deilgooH teh ez nedneK
.TO teh ni nemlasP ed an tmoK
.ne leeoztiU
.ednirnebsleiz njlnt ki thcoz sthcan i edexregel njim pO
fParijs, Louvre, z5 februari zoo9. Kleine vertical€ ringband. Studente die er uit ziet
als een non. Cat. no. rrz6]
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Geachte heer, ik kcn U dat hleine schilderijtje zaals u zou willen hebben niet meer bezorgen
want ik kon het niet uinden, en nu heb ik het geuonden Tndar weet ik niet waar ik het kan
bezorgen, het zou goed zijrc als die MeaÍTuta het zoct hopen, want ieder mefts ??lo€t t€rz uolle
gebrtik maken uan zijn leuen op deze wereld en goede dingen doen want we weten dat
dat in de andere wereld rciet meer htht. Met uriendelijlee groet, tnt uzu dienst, K. Maleuitsj
fSint Petersburg, Poesjkin Museum (archief), 9 juni zoro. Losse archiefkaart. Impo-
nerende man mer grijze snor en sraartje. Cat. no. rzo3]

Polonia Palace Hotel
Warszawa, aleje Jerazolimskie g, teg€noaer Station Wenen.
Te /e gramrn arc ri c h t e n a an : Po lo n i a - V/ars aeu a,
Uitstekend ingericht hotel. Eerz- en tweehamerappaïtementen uoorzien uan alle moderne
gemakhen. Op iedere bamer wdrrn €n houd water, telefoon, elektrische kloh. Centrale
uerwarming, lijlen, eleietrische zoemers i.p.u. bellen. Absolute stilte,
Uitstekend uitgeruste wijnhelder met wijnen en ane/ere alcoholische dranhen uan de beste
merken. \r'erkoop uoor de graothandel en de àetailhandel. Inpandige nachnuinkel.
Eersteklas restáurdnt. Keuken onder leiding aan geÈwalifceerde beukenTlt€est€rs. Elegante
kabinetten, dage lij ks coTxcert.
I uxe ingericltt ca/è, gt'ote keuze aan wdrm€ en kou,1e dianken, wariiie ert koude gerrc/Ltert à
/a carte, uitgelezen heuze aan gebnÈ, binnenlandse en buitenlandse bieren. Grote he4ze aan
zuijnert, clgndcs en líkeurerc uit de heldzrs uarc het Polonia Palace Hotel. Bi$art, domino.
Kapper en parfumerie. Heren- en damessaloru. Ka4sels uolgens de nieuwste modellen.
Wruen uaru ltnar in uerschillende kletaren met onschadelijke kteurstffin op natuurlijke
basis, artistieke postiches. Manicure. De nieuwste parfams uan wereblwijd bekendefrma's.
Methanische wasserij uitgerust met d€ ruieuzuste zuasmachines en mechanische ápparaten.
Wassen uan al ttw goed zonder gebruik uan chloor, op uerzoek binnen enheíe gren.
Koetsen gehele €i?ftaal beschiÈbaar.
f$Tarschau, Nationaai Museum, ro maart zoo7. Vergeeld knipsel geplakt in schrift.
Kaalhoofdige. Cat. no. ry461

?rrlI f o *slq$5Y1F tr0ftïQXïtlr êxt[r srss. &Illefit4ttrÉ ïïLr
.ïÏL&0 EXerV, XU l$g3tr *S$ES $nv} .r)tïLtïl*. {r SSII rrnl
OilnX*.lrl l l lr XU ff5= Ëtr& 'ltïLIIL4r .XtïLê Ybnl.tr*rur r.,6C
x6 t tr l l l r ,€ xr  FGEXerrÉ srïLt  . rnEe t tr t  n$sfr  nï ïLe
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f\íarschau, Koninklijk Paleis, rr maart zor2. Losse vellen geel lijntjespapier. Sympa-
thieke dertiger die kauwgom achter zijn oor plakt. Cat. no. ri47. Vergelijk met cat.
no. ror3l]

Tèntoonstelling met werhen ann €en schilder uit Leningrad.
Zonàag 2a mdaït a.s. uindt in de tentoonstellingsruimte udn de Pool:e Artistieke Club
(Hotel Poloruia) om n uur de opening plaats uan de tentoonstelling met schilderwerb uan
Kazírnier Maleuitrj, schepper uarc de supïematístirche richting in de bunst, tlirecteur uan
het Instituwt uan Artistieke Cultaar in Leningrad. Vrijdag z5 mfr/trrt A.s. om I uul i auonds
geefi professor Maleuitsj een lezing met als titel Analyse uan hedendaagse leunststromingen'.
f\íarschau, Nationale Bibliotheek, rr maart zorz. Krantenknipsei uit Kurier Polski,
ry27. Eigen notitie t.b.v. onderzoek]

Ceachte bevvonderaar,
Over mijn tentoonstelling in Hotel Polonia, ry27. De oorlogsjaren, de verwarrende
halve eeuw die daar op volgde, en de recente ingrijpende verboun'ing van het hotei
hebben a.lle sporen naar mrj uitgewist, Zelfs de aurds van mijn schilde rijenzrjnverward
opgestegen en zweven ergens rond, God mag wet€n rvaar. Ook van de prachtige vrourv
aan mijn rechterhand - u kent de foto, ik heb u door mijn monograÊe zien bladeren
- is nog geen schaduw overgebler.en. Ze kijkt me bewonderend aan, Ola \flatowa.
In de oorlog zou ze met haar zoontje creperen in Russische verbanning, ze ontsnapte
ternauwernood aan de dood, kapotgemaakt. Maar met dit soort sentimenten zal ik u,
Hollander, rnet uw ziekelijke verzameling van buitgemaakte aantekeningenboekjes,
niet lastigvallen.
'W'as getekend, i( Malevitsj/Ki4arieenu<

twee fessen zubrótuka
doos Prince Polo
u rjfflesj es 66tbui (banaan)
Polityka
sne euw b a I (m e t Cu buurp aleis ?)
Ít anàb es c h i lderàe e ieren { h out)
lVarschau, Hotel Polonia, ï2 Ínààit zorz, klein gekartonneerd notitieboek met afbeel-
ding van landschap, gevonden in nachtkastje, samen met ongeopend pakje condooms
en rwee mahjongstenen, cat. no. 1348]
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Geachte heer Malevitsj,
Het blijft een verheugend feit dat ook de meest verstokte gesrorvenen uit het rijk der
doden kunnen opstaan om nog eenmaal hun mening over hun eigen leven en r,verken
cen beste te geven. Ik voel mij zeer vereerd dat u op mijn aantekeningen heeft willen
reag€ren, al was ik in eerste instantie r.vanhopig toen ik merkte dat ik ze in de trein
had achtergelaten. Van kinds af aan ben ik gefascineerd door uw werk. Ik herinner me
nog dat mijn vader het me vertelde: dat er geleerden zijn die menen dat u hemelstelsels
zag in rode driehoeken, aureolen in gele cirkels, en dat het beroemde zwarte vierkant
een rug'zakje in de sneeuw verbeeldde. Maar pas toen ik de zuivere vorm in uw werk
ontdekte, ben ik I'erliefd geworden op uw oeuvre en misschien ool., wel een beetje op u.
Met vriendeiijke groet, uw bewonderaar

Geachte bewonderaar,
Vanmorgen zag ik u staan op het balkon van uw kamer in Hotel Polonia. U keek uit
over het nieuwe \fiàrschau, de stad zoals ik haar nooit heb gekend. Station \íenen is
in de oorlogsjaren met de grond gelijkgemaakt. Het nieuwe Centraal Station steekt
nu boven het ',vegdek uit als een v'erfomfaaide ufo die een noodlanding hee& gemaakr.
Vanaf uw balkon maakte u fotot van het Paieis .rcor Cuituur en V/erenschappen,
vervloekt door veien, die het beschimpen met een lelijke naam: de Sr,rikertaart. is het
u wel opgevallen dat de structuur van het Paleis, als u alle hotseflotsjes wegdenkt, een
opvaliende geiijkenis verroonr met mijn Architektons?
'Was getekend, K. Malevitsj/KMa;renav<

Codes bij de portrvtïen uan S.Í. Withieuticz. {Jitzseken wat hij gebruihte. Co is cocai'yte.
N?r,,,(C + Co)
NP. (TC +Co)
TC + Har + C + Co + Co +Co + Brom
(TB. + d) NP,I\Í6
If (TB. ) Nc'r
Lt-6d2, Kunstmuseum, 12 maart zorz. Gekartonneerd boekje. Vrouw zonder bh. Cat.
na. tJ4g)

Geachte heer \4alevitsj, lieve Kazimir (rvant zo mag ik u roch rvel noemen?): vandaag
reisde ik p€r tr€in van \Tarschau naar T,ódL. De besneeuwde velden flitsten langs het
beslagen venster. Af en toe veegde ik de condens van het raam, een patrijspoorr met
uitzicht over oude bossen en uitgestrekte landerijen. Toen de trein stilstond, op een
station rvaarvan ik de naam niet heb onthouden, zaglk een schoolklas. De kinde-
ren stapten dapper door de enkeldiepe sreeuw, hun schooltassen stevig op de rug
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gebonden. \(/eet u, dat uw zwarte vierkant nog oneindig veel mooier is dan toen u
het schilderde? De tand des tijds heeft het rverk een bijzondere rijkdom verleend. Het
is dooraderd met een zeer fr1n craquelé, als de verfhuid van een zeventiende-eeuwse
meestel, als een gezicht van een hoogbejaarde die nog lang niet wil sten'en. Als uw
gezicht. Ik streel urv gezicht.
Voor aitijd, uw ber.vonderaar

Geachte ber,vonderaar,
Het is genoeg. Ik kan geen vriend meer spreken uit de tijd dat ik nog leefde, geen stad
meer bezoeken waar ik bij leven geiukkig was, of ik tref u daar aan. Mijn gesprekken
met mijn zo gewaardeerde leerling en apostel'lfiadyslaw Strzerniriski in l,ódál Uw
drankgelag op dat terras in Dessaul Uw hoofd op mijn kussen in Hotel Poionial Een
levende kan een dode niet liefhebben,
lflas getekend, K. Malevitsj/KMa:reeuu<

Geachte heer Malevits j,

Ja, het is waar: ik volgde uw sporen. Ik reisde naar Oekraïne om uw geboortestad te
zien, ik vioog naar New York om in tranen uit te barsten bij uw r,vitte schilderij, ik
bezocht uw graf bij uw datsja in Nemchinovka. Deze rveek sliep ik in Hotel Polonia
in \íarsehau omdat u daar ooit exposeerde, Als niemand mij ziet,loop ik rond in
een kamerjas van helder.witte zijde, bedrukt naar u\\/ ontwerp. Het patroon van rode
cirkels op zwarte driehoeken zorgt voor de grondtoon van mijn leven: een evenrvich-
tige dynanriek. In de zom€n r.an Ce mouwen en in de opgestiki€ zakken zoekiknaar
briefies van u' berichten van gene'zijde.Ikdrink uit kopjes die door u zijn ontworpen.
Ik bouwde een altaar voor urv zwarte vierkant, dat icoon van de pure vorir: verf op
verf. Ik kniei voor dat altaar', in mijn ochtendjas, en maak een diepe buiging voor u.
{Jrn' toegenegen bewonderaar

Geachte bewonCeraar,
Ik herhaal: een ievende kan een dode niet liefhebben. Een levende kan olieverf op
doek niet beminnen als een geliefde. Een ievende kan mijn o€uvre niet begrijpen.
Pas nadat ik hier was aangekomen, doorzag ik de betekenis van mijn eigen werk. Pas
aan deze zijde kan ik het diepe zwart doorgronden, het oogverbiindende wit ervaren. IJ
kunt knielen en buigen wat u wilt. Tlek uw ochtendjas uit. U weet wat u te doen staat.
\fas getekend, K. fuIaievitsjlKManeeuu<
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