Gerdien Verschoor
rffas getehend, K. Maleuitsj lKMattee uq1
Geachtebewonderaar.
Ik heb uw aantekeningenover mijn schiiderijengelezenen ik moet u zeggen:uw
inzichten zijnbrzar en komen in het geheelniet overeenmer war ik mer mijn werk
heb willen uitdrukken. Als ik een zxrartvierkant schilder,bedoelik veel meer dan
eenzwaït vierkant.Dat u maarniet wilt aannemendat ik eenkind met eenrugzakin
de sneeuwheb willen weergeven,komt mij nog wel amusanrvoor. Maar dat u mijn
tverk wilt uitkleden,zo, voor het oog van een rwinrigtal studenren,tot enkelverf op
doek: daarm€egaatu echt te ver. Ik r.erzoeku daaromook uw coliegereeks
over her
Russischeconstructivismemet onmiddellijke ingang stop re zetrenof in ieder geval
het fatsoenop te brengenmijn werk niet meer tijdens uw lessente behandelen.Als u
meerinformatiewenstoverde interpretatievan mijn meesterwerke!,sta ik uiteraard
ter uwer beschikking.
\ías getekend,K. N4alevitsj/KMaaeeuu<
Hij was verslaafd.Hij kon geefl museum bezoekenof notitieboekjes,schriften en
agenda's
van ijverigestudenten,kunstprofessorenen museumconservatoren
verdwenen
meedogenloos
in zijn ruime binnenzakken.Hij had er al tientallenonrvreemd,in allerlei
soortenen maten:fodderige schriften,snobbigeMoleskines,degelijkeschrijfblokken
van de HEMA.Hijwas een professional.Hij obseryeerdezijn slachtoffersnauwkeurig
voordathij zijn slagsloegen niemandhad hem ooit op heterdaadkunnen betrappen.
Nat-in-nat. Kraag enjas: tieruminuten. Ko? met tulband: tuee dagen.Rul en uerfachtig:
enor?neruimtebeleuing.Wat schrijfi Samueluan HoogstTaten
hierouer?Oogfocust zich
op ruw opperulak?Resu/taatgaat uorccken!
[Den Haag, Mauritshuis, r4 septemberry96. Klein kasboek.Man met beweeglijke
handen.Cat. no. r4]
Hij had eenzwak voor bebaardegeleerden,het rype dat zich gek genoeguitsluitend
tot de otrdeÍneestersbeperkte.Ze warenuitgerustmet kleine,verfrommeldenotitieblokjes,eenzaklampdie niet groterwas dan eenstevigevulpen en eenvergrootglas.
Als zeeenwerk bestudeerden,
krabdenzemeestalonophoudelijkin hun baardvoordat
zeeenkorte aantekeningmaakten.Gewendalszewaren aanLlrenvan studiein prentenkabinettenwaar het gebruik van mogelijk lekkendepennennier was roegesraan,
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schrevenze mer scherpgepunrepotloden die ze opborgenachterhun oren. Ais hij
naarze keek,voeldehij die weke plek inzi)n buik nog grorerworden. Hij zou willen
dat hij ze daarvoor altijd kon bewaren.Het u,arenjuist dezefigurendie het moeilijkst
te bestelenwaren, \vant ze koesterdenhun aantekeningenals een schat.Ze borgen
hun schrijfseiszorgvuldigweg in hun binnenzakkenof in versletenplasticrasjesclie
ze uit hun broekzakkenhaalcienop het moment dat ze het museum veriieten.Hij
moest het cianook hebbenvan de verstrooidenonder hen, die hij achtervolgdetot
in de toiletten. Hij kon goed wachtenen koos feilloos het juisre ogenblik;ze letten
evenniet op bij het handenwassen,bij het schoonmakenvan hun dikke brillenglazen, neuspellteren.Een ander goed moment deedzich voor als zij collegesgavenin
het museum.opgaand in het .'uur yan hun verhaalvergarenze hun omgeving- in
die enesecoudedat alleaanwezigen
verzonkenwaren in eenschilderilliet hii, alseen
goochelaar,
de aantekeningenin zijn mouw verdn'ijnen.De kriebeligehandschriften
in potlood konden hem heftig ontroeren,net als de enorme kennis van zaken die
sprakuit het geschrevene,
en de liefdesverklaringen
ciiezelfsde meesrstoffigeprofessoíenongegeneerd
hun wetenschappeliike
ranglijstjesu.isrenbinnen te frommelen.
Rembrarudt
in dz weield.Rusland25. Canndaz. Ánstraliëz. Argentinië,Israë|,Japanr. t,s
86' Poleni. Saskiais znw€eïstdarcbaarder
àaruooit doorhet operzltoek.Ze hartzelf kijkenl
Hoepuur. Kijht ze naar R. of naar rnij?'zuteàent, Italië 5. Restnogtellenen chechen,
fAmsterdam,Rijksmuseum,3o oktober zooo. Ruitjesschrift.Baardigeprofessor.Cat.
no. zSil
Hij had clementievoor de gedupeerdendie hij wanhopig door het muselrmzag dolen, paniekerigop zoeknaar hun verloien aantekeningen.Somsstreekhij zijn hand
overzljn hart en schonk hij hun zijn juttersgoeclterr-rg.Dan legdehij het papieren
kleinood rerugop de plaatswaarhij het gevondenhad, bleefzelf nog rondhangenom
te genietenvan de vreugdeen verbazingop het gezichtvan zo'n versrrooideprofessor
wanncerdie zijn schatterugzag.Somsgaf hij zijn vondst met zijn meestonschuidige
glimlach weer af bij onn'angstbalieof museumwinkel.V-/atniemand rvist, rvasdat
hij zich inmiddelsmaaral te vaakover€enpaarbladzijdenhad ontfermd. Hij gurnde
woordenlveg,ieverdecommentaar, o{ zettemet eenrode viit-stiftvraagrekens
bij dik
onder-streepte
woorden,waarmeehij niet zeidenen zonderhet te \^rerende loop van
de kunstgeschiedenis
veranderde.
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[Parijs,Centre Pompidou, rr maaít zoo7. Losseveiien geellijntjespapier.\íanhopig
uirziendejongemandie kauwgom achterzijn oor plakt. Cat. no.ror3]
Het digitale tijdperk had zijn ieven ingrijpend vetanderd.Met zijn nieuwe camera,
niet groter dan eencreditcard,kon hij zich overzijn verwor.renschattenontfermen.
De duizenden foto's lvaarop hij zijn kostbarebezit vastlegde,had hij zorgvuldig
gerubriceerden in een door hemzeifoncworpendatabaseopgeborgen.Hij genoot
van de stille avoncienachterzijn bureau,alshij zijn catalogusordendeen probeerde
verbandente zoekentussende levensen gedachtendie hij vond tussenhonderden
vellen.
dichtbeschreven
Ooit vond hij een klein notitieblok, een simpel dingetjevan de HEMA,met een tohandschrift,terrviil hii zekerrvist dat het van eenNederlandermoest
taal onleesbaar
zijn: naam en adres\4rarenop een keurigesticker op de linlcervoorflapgeplakt.Het
handschriftzagerurt alsgekriebelvan diertjes,insectendie in een langesliert achter
elkaaraan marcheerden,om bomen heen, rivieren ontwijkend, hij begreeper niets
van.Voordathij het boekje tnziin binnenzakhad gestoken,had hij de eigenaarervan
Het was eenzelluwachtigeman, lang en benig, met eenzwetend
lang geobserveerd.
kaai hcofd dat hij voortdurend met een grote zakdoekdroog depte.A-ishij sprak,
hij druk m€t eenpaardunne, opvallendlangevingersen zocht hij stotgesticuleerde
terendnaar lvoorden,maar had hij die eenmaalgevonden,dan regenze zich als een
kleurigeslingeraaneentot fantasierijkeverhalen.Srudentenhingen aanzijnlippen en
op de aandachtdie ze vooÍ hem hadden,met
hij rvaszelfseen beetjejaloersgerÀ/eest
namevanr4/ege
die enelangbenigestudentemet het korte rode haardie zo intensnaar
hem luisterde,haar mond een beetjeopen, als Bamhebadie verdiept is in een brief
van David. Stiekemhad hij eenfoto van haargemaakt.Het beeldwaswat bewogen,
maar toch had hij de foto zorgvuldigin zijn sysreemopgeborgen.
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Louvre,
fParijs,
alseennon. Cat. no. rrz6]
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Geachteheer,ik kcn U dat hleineschilderijtjezaalsu zou willen hebbenniet meerbezorgen
want ik kon het niet uinden,en nu hebik hetgeuondenTndarweetik niet waar ik het kan
bezorgen,
hetzougoedzijrcalsdie MeaÍTutahetzocthopen,want iedermefts??lo€t
t€rzuolle
gebrtik maken uan zijn leuenop dezewereld en goededingen doen want we weten dat
dat in de anderewereldrcietmeerhtht. Met uriendelijleegroet, tnt uzudienst,K. Maleuitsj
fSint Petersburg,PoesjkinMuseum (archief),9 juni zoro. Lossearchiefkaart.Imponerendeman mer grijzesnor en sraartje.Cat. no. rzo3]
PoloniaPalaceHotel
Warszawa,alejeJerazolimskieg, teg€noaer
Station Wenen.
Te/egramrnarcri cht en aan: Poloni a- V/arsaeua,
Uitstekendingerichthotel.Eerz-en tweehamerappaïtementen
uoorzienuan alle moderne
gemakhen.Op iederebamer wdrrn €n houd water, telefoon,elektrischekloh. Centrale
uerwarming,lijlen, eleietrische
zoemersi.p.u. bellen.Absolutestilte,
Uitstekenduitgerustewijnheldermet wijnen en ane/erealcoholische
dranhenuan de beste
merken.\r'erkoopuoordegraothandelen de àetailhandel.Inpandigenachnuinkel.
Eersteklas
restáurdnt.Keukenonderleiding aangeÈwalifceerde
beukenTlt€est€rs.
Elegante
kabinetten, dagelij ks coTxcert.
I uxeingericlttca/è,gt'otekeuzeaan wdrm€en kou,1edianken, wariiie ertkoudegerrc/Ltert
à
/a carte,uitgelezenheuzeaan gebnÈ,binnenlandseen buitenlandsebieren.Grotehe4zeaan
zuijnert,clgndcsen líkeurercuit de heldzrsuarchet PoloniaPalaceHotel. Bi$art, domino.
Kapper en parfumerie. Heren- en damessaloru.
Ka4selsuolgensde nieuwstemodellen.
Wruen uarultnar in uerschillende
kletarenmet onschadelijkekteurstffin op natuurlijke
basis,artistiekepostiches.Manicure. De nieuwsteparfams uan wereblwijd bekendefrma's.
Methanischewasserijuitgerustmet d€ruieuzuste
zuasmachines
en mechanische
ápparaten.
Wassen
uan al ttw goedzondergebruik uan chloor,op uerzoekbinnen enheíegren.
Koetsengehele€i?ftaalbeschiÈbaar.
NationaaiMuseum, ro maart zoo7. Vergeeldknipsel geplaktin schrift.
f$Tarschau,
Kaalhoofdige.Cat. no. ry461
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f\íarschau, Koninklijk Paleis,rr maart zor2. Lossevellengeellijntjespapier.Sympathieke dertigerdie kauwgom achter zijn oor plakt. Cat. no. ri47. Vergelijkmet cat.
no. ror3l]
Tèntoonstelling
met werhenann €enschilderuit Leningrad.
Zonàag 2a mdaït a.s. uindt in de tentoonstellingsruimte
udn de Pool:eArtistieke Club
(Hotel Poloruia)om n uur de openingplaats uan de tentoonstellingmet schilderwerbuan
KazírnierMaleuitrj, schepper
uarcde supïematístirche
richting in de bunst,tlirecteuruan
het Instituwt uanArtistieke Cultaar in Leningrad. Vrijdagz5 mfr/trrtA.s.om I uul i auonds
leunststromingen'.
geefiprofessorMaleuitsj eenlezing metals titel Analyseuan hedendaagse
Nationale
Bibliotheek,
rr maart zorz. Krantenknipsei uit Kurier Polski,
f\íarschau,
ry27. Eigen notitie t.b.v. onderzoek]
Ceachtebevvonderaar,
Over mijn tentoonstellingin Hotel Polonia,ry27. De oorlogsjaren,de verwarrende
halve eeuw die daar op volgde,en de recenteingrijpendeverboun'ingvan het hotei
hebbena.llesporen naarmrj uitgewist,Zelfs de aurdsvan mijn schilderijenzrjnverward
opgestegenen zwevenergensrond, God mag wet€nrvaar.Ook van de prachtigevrourv
aan mijn rechterhand- u kent de foto, ik heb u door mijn monograÊezien bladeren
- is nog geen schaduw overgebler.en.Ze kijkt me bewonderend aan, Ola \flatowa.
In de oorlog zou zemet haarzoontjecreperenin Russische
verbanning,ze ontsnapte
ternauwernoodaande dood, kapotgemaakt.Maar met dit soortsentimentenzal ik u,
Hollander, rnet uw ziekelijkeverzamelingvan buitgemaakteaantekeningenboekjes,
niet lastigvallen.
'W'as
getekend,i( Malevitsj/Ki4arieenu<
tweefessenzubrótuka
doosPrincePolo
urjfflesj es66tbui (banaan)
Polityka
sneeuwbaI (met Cubuurp aleis?)
Ítanàbeschi lderàe eieren {hout)
notitieboekmet afbeellVarschau,Hotel Polonia,ï2 Ínààit zorz, klein gekartonneerd
ding van landschap,gevondenin nachtkastje,samenmet ongeopendpakjecondooms
en rweemahjongstenen,cat. no. 1348]
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Geachteheer Malevitsj,
Het blijft eenverheugendfeit dat ook de meestverstoktegesrorvenenuit het rijk der
dodenkunnen opstaanom nog eenmaalhun mening overhun eigenlevenen r,verken
cenbestete geven.Ik voel mij zeervereerddat u op mijn aantekeningenheeftwillen
reag€ren,al was ik in eersteinstantier.vanhopigtoen ik merkte dat ik ze in de trein
had achtergelaten.
Van kinds af aanben ik gefascineerd
door uw werk. Ik herinnerme
nog dat mijn vaderhet me vertelde:dat er geleerden
zijn die menendat u hemelstelsels
zagin rode driehoeken,aureolenin gelecirkels,en dat het beroemdezwartevierkant
een rug'zakjein de sneeuwverbeeldde.Maar pastoen ik de zuiverevorm in uw werk
ontdekte,ben ik I'erliefdgewordenop uw oeuvreen misschienool.,wel eenbeetjeop u.
Met vriendeiijkegroet, uw bewonderaar
Geachtebewonderaar,
Vanmorgenzagik u staanop het balkon van uw kamer in Hotel Polonia.U keekuit
overhet nieuwe\fiàrschau,de stadzoalsik haar nooit heb gekend.Station\íenen is
in de oorlogsjarenmet de grond gelijkgemaakt.Het nieuwe CentraalStation steekt
nu bovenhet
uit alseenv'erfomfaaide
ufo die eennoodlandinghee&gemaakr.
',vegdek
Vanaf uw balkon maakte u fotot van het Paieis.rcor Cuituur en V/erenschappen,
vervloektdoor veien,die het beschimpenmet eenlelijke naam:de Sr,rikertaart.
is het
u wel opgevallendat de structuurvan het Paleis,alsu allehotseflotsjes
wegdenkt,een
opvaliendegeiijkenisverroonrmet mijn Architektons?
'Was
getekend,K. Malevitsj/KMa;renav<
Codesbij deportrvtïen uan S.Í. Withieuticz.{Jitzsekenwat 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,12maart zorz. Gekartonneerdboekje.Vrouw zonderbh. Cat.
na. tJ4g)
Geachteheer\4alevitsj,lieveKazimir (rvantzo mag ik u roch rvelnoemen?):vandaag
reisdeik p€r tr€in van \TarschaunaarT,ódL.De besneeuwde
veldenflitsten langshet
beslagenvenster.Af en toe veegdeik de condensvan het raam, eenpatrijspoorrmet
uitzicht over oude bossenen uitgestrektelanderijen.Toen de trein stilstond,op een
station rvaarvanik de naam niet heb onthouden, zaglk een schoolklas.De kinderen staptendapper door de enkeldiepesreeuw, hun schooltassen
stevig op de rug
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gebonden.\(/eet u, dat uw zwartevierkant nog oneindig veel mooier is dan toen u
het schilderde?
De tand destijds heefthet rverkeenbijzondererijkdom verleend.Het
is dooraderd met een zeerfr1ncraquelé,als de verfhuid van een zeventiende-eeuwse
meestel,als een gezichtvan een hoogbejaardedie nog lang niet wil sten'en.Als uw
gezicht.Ik streelurv gezicht.
Voor aitijd, uw ber.vonderaar
Geachteber,vonderaar,
Het is genoeg.Ik kan geenvriend meersprekenuit de tijd dat ik nog leefde,geenstad
meer bezoekenwaar ik bij levengeiukkigwas,of ik tref u daaraan.Mijn gesprekken
leerling en apostel'lfiadyslaw Strzerniriskiin l,ódál Uw
met mijn zo gewaardeerde
in
drankgelagop dat terras DessaulUw hoofd op mijn kussenin Hotel PoionialEen
levendekan een dode niet liefhebben,
lflas getekend,K. Malevitsj/KMa:reeuu<
Geachteheer Malevitsj,
Ja, het is waar: ik volgdeuw sporen.Ik reisdenaar Oekraïneom uw geboortestadte
zien, ik vioog naar New York om in tranen uit te barstenbij uw r,vitteschilderij,ik
bezochtuw graf bij uw datsjain Nemchinovka.Dezerveeksliep ik in Hotel Polonia
Als niemand mij ziet,loop ik rond in
in \íarsehau omdat u daar ooit exposeerde,
eenkamerjasvan helder.wittezijde,bedrukt naar u\\/ontwerp. Het patroon van rode
cirkelsop zwartedriehoekenzorgt voor de grondtoon van mijn leven:eenevenrvichtige dynanriek.In de zom€nr.anCemouwen en in de opgestiki€zakkenzoekiknaar
briefiesvan u' berichtenvan gene'zijde.Ikdrink uit kopjesdie door u zijn ontworpen.
Ik bouwde een altaarvoor urv zwartevierkant, dat icoon van de pure vorir: verf op
verf. Ik kniei voor dat altaar',in mijn ochtendjas,en maak eendiepebuiging voor u.
{Jrn'toegenegenbewonderaar
GeachtebewonCeraar,
Ik herhaal:een ievendekan een dode niet liefhebben.Een levendekan olieverf op
doek niet beminnen alseen geliefde.Een ievendekan mijn o€uvreniet begrijpen.
Pasnadat ik hier wasaangekomen,doorzagik de betekenisvan mijn eigenwerk. Pas
wit ervaren.IJ
aandezezijdekan ik het diepezwartdoorgronden,het oogverbiindende
kunt knielenen buigenwat u wilt. Tlek uw ochtendjasuit. U weetwat u te doenstaat.
\fas getekend,K. fuIaievitsjlKManeeuu<
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