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Een bedachtzame action-painter
Bert Schierbeek - Willem de Kooning: een portret

door Tsjalling Venema
19 mei 2005

In 1967 nam de dichter Bert
Schierbeek (1918-1996) op Long
Island een interview af met de van
oorsprong Nederlandse schilder Willem
de Kooning (1904-1997). Schierbeek
behoorde, samen met onder anderen
Karel Appel, tot de Nederlandse tak
van de zogenaamde Cobra-groep. Deze
groep kan beschouwd worden als de
tegenhanger van het Amerikaanse abstract-expressionisme waarvan Willem
de Kooning de ongekroonde leider was.

Opdrachtgever voor het interview was uitgeverij Meulenhoff die een boekje wilde
uitgeven over De Kooning in de reeks Beeldende kunst in Nederland. Om
onduidelijke reden werd het oorspronkelijk in het Engels geschreven stuk nooit
gepubliceerd. Slechts enkele delen ervan verschenen in een catalogus van het
Stedelijk Museum Amsterdam bij een tentoonstelling van De Kooning in 1969. Het
manuscript is jaren lang verloren gewaand totdat het in 1998, twee jaar na de dood
van Schierbeek, alsnog werd teruggevonden. Nu, zo'n zeven jaar later, is het stuk
dan toch nog uitgekomen, in een tweetalige versie met een Nederlandse vertaling
van Jean Schalekamp.

Schetsen met woorden
Schierbeek verbleef in 1967 gedurende
enkele dagen bij Willem de Kooning in zijn
huis en atelierwoning op Long Island.
Tijdens dit verblijf praatten ze met elkaar
over De Koonings kunst. Bovendien was
Schierbeek er getuige van de
totstandkoming van het schilderij The Visit
(nu in de Tate Gallery te Londen). In
mooie, beeldende bewoordingen schetst
Schierbeek hoe de schilder verf op het
doek brengt, het er weer afschraapt en hoe
hij heel tevreden is met een heel dun en
transparant laagje verf dat overblijft. Deze
werkwijze is opvallend aangezien De
Kooning tot de Action Painters wordt
gerekend, een groep schilders die met veel
actie de verf soms letterlijk op het doek
smijt. In tegenstelling tot de drip-painter
Jackson Pollock, die deze methode wel hanteerde, blijkt De Kooning veel
bedachtzamer te werk te gaan. Door het langzame proces van De Kooning is het
logisch dat Hans Namuth in 1950 tijdens de hoogtijdagen van het abstract-
expressionisme niet een documentaire aan De Kooning wijde, maar aan Pollock. De
Koonings werkwijze leent zich veel meer voor een kleurrijke en beeldende
beschrijving op papier, zoals Schierbeek dat in zijn boekje heeft neergezet.

Amerikaan uit Nederland
De Kooning blijkt tussen het schilderen door een gezellige prater. Dat dit gepaard
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Vacature
8WEEKLY zal binnenkort uitbreiden en
daarom zoeken we getalenteerde
redacteurs die op een spannende en
eigen manier tegen de kunst- en
cultuurwereld aankijken. Onze
voorkeur gaat uit naar mensen die in
meerdere sectoren thuis zijn, maar
ook als je alleen gespecialiseerd bent
in bijvoorbeeld beeldende kunst ben
je welkom. We zoeken vrijwilligers
voor alle redacties. Neem voor meer
info contact op met Mark Hospers via
redactie@8weekly.nl.

Win kaarten voor Dour!
Van 14 tot 17 juli vindt in België het
Dour Festival plaats: een must voor
elke muziekliefhebber. De line-up is
uiterst interessant, met namen als
Gabriel Rios, Vive la Fête, Vitalic,
Millionaire, Jaga, The Herbaliser en nog
veel en veel meer. Wil je heen maar
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De Kooning blijkt tussen het schilderen door een gezellige prater. Dat dit gepaard
gaat met flinke hoeveelheden drank is niet verbazingwekkend gezien De Koonings
reputatie. De schilder vertelt de schrijver over zijn persoonlijke geschiedenis, zijn
werk, zijn zelfontworpen atelier en laat hem de kuststreek The Hamptons zien, waar
zijn atelier staat. Dit stuk van de Amerikaanse oostkust blijkt veel weg te hebben
van de Nederlandse kuststreek, met duinen en stranden. Daardoor voelt De Kooning
zich er erg thuis. Hoewel hij een echte Amerikaan geworden is, die zelf vrijwel
alleen nog Engels spreekt, draagt hij nog altijd een stukje van Nederland met zich
mee.

Nieuwe inzichten
Willem de Kooning: een portret geeft een goed beeld van een van de belangrijkste
kunstenaars van de twintigste eeuw. Schierbeek heeft maar weinig pagina's nodig
om dit portret natuurgetrouw neer te zetten. Vooral zijn inzichten in de werkwijze
van De Kooning zijn interessant, omdat men er bij abstract-expressionistische
schilders vaak van uitgaat dat ze bij het schilderen met veel snelheid en expressie
te werk gaan. De Kooning blijkt juist uiterst bedachtzaam te werk te gaan, net als
de Frans/Duitse schilder Hans Hartung. Deze twee voorbeelden laten zien dat het
bestaande kunsthistorische beeld van de schilders uit de jaren vijftig moet worden
aangepast.
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Studieplan
www.studieplan.nl

Olieverfschilderijen
Kwaliteits reproducties van alle grote meesterwerken.
www.PassionForPaintings.com

Karel Appel
Interested in purchasing original works from Karel Appel
www.gallerydelaive.com

betaalbare schilderijen
Onbetaalbare kunst voor een betaalbare prijs!
www.paintonly.com

veel en veel meer. Wil je heen maar
heb je geen geld? 8WEEKLY geeft 5
keer 2 kaarten weg!

Caroline Roodenburg-Schadd -
Expressie en ordening

W. Jos. De Gruyter - Zelfportret als
zeepaardje: Memoires

 Maarten Vande Wiele - Strip
Noir

 Ray

 Een vorstelijke tentoonstelling

 Cellular

 Doeschka Meijsing & Geerten
Meijsing - Moord & doodslag

 Hawaii, Oslo

 The Summer of Mars,
Triggerfinger en Oneida

 Mondriaans Parijse atelier

 Jacob van Duijn - Hyper

 War of the Worlds

 Rodrigo Rey Rosa - Betoverde
stenen

 Maria Taylor - 11:11

 Dropkick Murphys - The Warrior's
Code

 Sons and Daughters - The
Repulsion Box

 Federico Moccia - Drie meter
boven de hemel

© 1997-2005 8WEEKLY Webmagazine 
 


