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Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam bestaat 

twintig jaar. Met een tentoonstelling van een honderdtal werken 

uit de collectie wordt dit lustrum gevierd in de Nieuwe Vleugel 

van de Tilburgse zusterinstelling De Pont. In de afgelopen  

twee decennia heeft Huis Marseille een mooie verzameling 

 bijeen-gebracht van ruim zevenhonderdvijftig fotowerken.  

Het vervagen van de grenzen is een van de invalshoeken van  

de tentoonstelling, die zich concentreert op de aanwinsten  

van de laatste vijf jaar. 

 
Jan de Pont, de Tilburgse jurist en ondernemer dankzij wiens 
legaat De Pont in 1992 zijn deuren opende, hield als begin-
nend advocaat kantoor in Huis Marseille aan de Amsterdam-
se Keizersgracht. Toen zijn zoon Jos de Pont, die er tijdens zijn 
studie heeft gewoond en als amateurfotograaf zijn negatie-
ven in het ligbad ontwikkelde, het pand in 1995 kon kopen, 
ontstond het idee er een museum voor fotografie – het eerste 
in Nederland – te vestigen. 

Bij de opening in 1999 beschikte Huis Marseille, dankzij de 
 genereuze steun van de familie De Pont, niet alleen over een 
monumentaal grachtenpand, maar ook over een collectie van 
een vijftigtal foto’s waarmee de basis werd gelegd voor het 
verzamel- en tentoonstellingsbeleid. Een belangrijk onder- 
deel van deze oorspronkelijke donatie werd gevormd door 
werk van de zogenaamde Becher-Schüler, onder wie Thomas 
Struth, Thomas Ruff en Andreas Gursky, die eind jaren zeven-
tig aan de Kunstakademie in Düsseldorf bij Bernd Becher stu-
deerden. Het kunstenaarsechtpaar Bernd en Hilla Becher ge-
noot internationaal bekendheid met reeksen zwart-witfoto’s 
van industriële architectuur, die zij consequent en op een 
 zakelijke manier vastlegden. Hun werk is niet opgenomen in 
de collectie, maar dezelfde formele, conceptuele benadering 
is terug te vinden bij hun leerlingen. Zo fotografeerde Struth in 
de serie Places of Worship het in- en exterieur van beroemde 
kerken en tempels, inclusief bezoekers. In Chiesa dei Frari, 
 Venedig (1995) uit deze serie oogt het groepje toeristen nietig 
in de indrukwekkende basiliek met het al even imposante 
schilderij Maria Hemelvaart van Titiaan. Wat ervaren zij daar 
en wat wil de fotograaf ons laten zien? 
Hebben de foto’s van de Bechers nog een bescheiden for-
maat, de afmeting van Chiesa dei Frari, Venedig, 231 x 183 cm, 
laat zien dat fotografie definitief is toegetreden tot het  
domein van de beeldende kunst. Terwijl de zwart-witfoto’s 
van de Bechers vooral in verband worden gebracht met stro-
mingen als minimal art en conceptuele kunst, gaan de groot -
schalige kleurenfoto’s van de nieuwe generatie zelfbewust  
de dialoog aan met de schilderkunst. Tekenend voor deze 

 ontwikkeling is dat Gursky tegenwoordig in Düsseldorf geen 
fotografie doceert, maar autonome kunst. Dat neemt echter 
niet weg dat hij juist door te experimenteren met digitale tech-
nieken de meest onvergetelijke beelden heeft gecreëerd. Ook 
Louisa Clement, die bij hem studeerde, onderzoekt de digitale 
mogelijkheden van de fotografie en gebruikt daarbij zelfs een 
smartphone. Met als resultaat wonderlijke, sensuele foto’s die 
pas bij nauwkeurige bestudering hun geheimen prijsgeven. 
 
De wisselwerking tussen exposeren en verzamelen leidde bij 
Huis Marseille tot sterke accenten in de collectie, zoals de 
Zuid-Afrikaanse fotografie met David Goldblatt als ‘pater  
familias’ en onder anderen Zanele Muholi als bekende ver- 
tegenwoordiger van de jongere generatie. Japanse fotografie 
vormt een ander zwaartepunt. Op de tentoonstelling is bij-
voorbeeld werk te zien van Mikiko Hara, Yuki Onodera en  
Lieko Shiga. De foto’s van Hara lijken toevallige kiekjes, zoals 
iedereen die weleens met zijn telefoon maakt. Maar vergis je 
niet: Hara werkte met een klassieke analoge camera die in 
haar tas  verstopt zat. Onopvallend en zonder door de zoeker 
te kijken, drukte ze af. Onodera manipuleert haar beelden met 
de computer. Door montage en diverse druktechnieken doen 
de gewone plastic waterflesjes op haar foto’s opeens onweer-
staanbaar denken aan vrolijk dansende figuren.  
De overstap van Japan naar Nederland is klein als je de  
verstilde foto’s bekijkt die Jacqueline Hassink tussen 2004  
en 2014 in Japan maakte. Ze voldoen in alle opzichten aan  

twee sleutelbegrippen uit de klassieke Japanse esthetiek die 
bekend staan als wabi sabi. Volgens een toelichting bij Een 
prachtig moment, de tentoonstelling over Japanse fotografie 
die Huis Marseille in 2018 organiseerde, kan wabi worden 
omschreven als ‘serene aandacht voor eenvoudige dingen’,  
en sabi als ‘schoonheid verleend door het patina van de tijd’. 
Jacqueline Hassink (Enschede 1966-Amsterdam 2018) is een 
van de ‘huisfotografen’: haar werk was niet alleen op verschil-
lende solo- en groepstentoonstellingen te zien, maar is ook 
ruim vertegenwoordigd in de collectie. 
Hassink was met Scarlett Hooft Graafland, Dana Lixenberg 
en Rineke Dijkstra ook een van de deelnemers aan Digitaal? 
Analoog! (2010-2011). Deze tentoonstelling, die de aandacht 
vestigde op het belang van het voortbestaan van de analoge 
fotografie en de betekenis van meester-drukker Peter Sven-
son van AAP-Lab voor zowel jonge als gevestigde fotografen, 
signaleerde een opvallende, internationale ontwikkeling: veel 
fotografen maken weliswaar gretig gebruik van de onbeperk-
te mogelijkheden die de computer aan de digitale fotografie 
biedt, maar voor hun meer persoonlijke werk grijpen ze, van-
wege objectmatige en ambachtelijke aspecten, steeds vaker 
terug op de analoge camera met filmrolletje. Vooral de op-
merkelijke stijl van de Britse fotograaf Jamie Hawkesworth 
heeft veel jonge collega’s geïnspireerd ook analoog te gaan 
werken.  
Een blik op de Nederlandse fotografen in de collectie van Huis 
Marseille volstaat om vast te stellen hoe breed en gevarieerd 
het spectrum is dat hun werk bestrijkt. Van een indringend 
portret van Rineke Dijkstra door Koos Breukel tot de docu-
mentaire foto’s en de video die Eddo Hartmann maakte in 
Pyongyang, de hoofdstad van de communistische heilstaat 
Noord-Korea. Tegenover deze zakelijke registratie van een 
onherbergzaam stedelijk landschap staan de vervreemdende 
stillevens van beeldend kunstenaar Ilona Plaum. Zij confron-
teert in één beeld reproducties van vruchten en planten met 
‘echte’ driedimensionale voorbeelden. 
 
De grenzen tussen fotografie, beeldende kunst, mode en 
commercie zijn niet langer scherp te trekken. Zo komt Anna-
bella for SEPP van de Amerikaan Roe Ethridge direct voort  
uit een opdracht van het tijdschrift SEPP voor ‘football and 
 fashion’ om bij het Europese kampioenschap voetbal in 2012 
nieuwe modellen uit deelnemende landen te presenteren.  

Het beeld van de jonge vrouw die in bikini op een leren bank 
poseert, herinnert aan sexy foto’s in Playboy, maar tegelijk 
spreken haar houding en ontwapenende lach duidelijk een 
andere taal. 
In schaal en compositie vertonen de foto’s van de Amerikaan 
Andres Serrano overeenkomsten met de oude meesters. 
Maar waar bij laatstgenoemden de schilderkunstige verbeel-
ding de hoofdrol speelde, toont Serrano ons direct de barre 
realiteit. Na series over daklozen in New York maakte hij in 
Denizens of Brussels de mensonterende situatie van immi-
granten in de Europese hoofdstad zichtbaar. Het eeuwige 
spanningsveld tussen sociale misstanden en de visuele 
schoonheid van het beeld is tastbaar aanwezig. Het brengt  
je als toeschouwer in een ongemakkelijke positie.  
Waarin onderscheidt fotografie als kunst zich van de vloed-
golf aan beelden die ons dagelijks via de media overspoelt?  
In de catalogus bij de tentoonstelling De herontdekking van de 
wereld (2013) schrijft directeur Nanda van den Berg: ‘Als iets 
de hedendaagse, artistieke beeldtaal van de fotografie  
karakteriseert, is dat een gepassioneerde onderzoeksgeest, 
een wens te visualiseren wat er zich juist achter het zichtbare 
bevindt, om te ontdekken uit welke componenten onze waar- 
neming nu eigenlijk bestaat, en te onderzoeken hoe “echt” of 
“onecht” die waarneming eigenlijk is.’  

  
Foto’s van Rødland, Hooft Graafland en Lixenberg:  
collectie Huis Marseille.

Huis Marseille (2017), foto Eddo Hartmann

Torbjørn Rødland, Old Broom, 2014 Scarlett Hooft Graafland, One Thousand Bananas, Bolivia, 2016

Annika von Hauswolff, Zonder titel, 2003, Han Nefkens H+F collection
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Job Koelewijn (tweede van rechts) tijdens de installatie van Dedication 
means authority, foto Martijn van Nieuwenhuyzen  

Marijke De Roover 
A realistic portrayal of someone using love as an escapist drug 
15 februari - 3 mei 2020  
 

Innemend, scherp, ironisch, eerlijk, camp en vocaal loepzuiver. 

Dat zijn de kwalificaties die je aan een muzikale performance 

van de Belgische kunstenaar Marijke De Roover (1990) kunt 

 verbinden. Op het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) 

in Gent ontwikkelde zij de afgelopen jaren een heel eigen vorm 

van performance en videokunst.  

 
Marijke De Roovers werken zijn muzikale ‘bricolages’: con-
structies waarin de kunstenaar elementen van zeer verschil-
lende oorsprong op elkaar laat inwerken  waardoor het mate-
riaal, in nieuwe samenhang, onverwachte betekenissen krijgt. 
Zij put vrijelijk uit opera, musical, Disney, romcom (romanti-
sche komedie), karaoke en baseert zich ook op feministische  
en queer theorie. Tijdens de Frieze week in Londen, begin 

 oktober 2019, was haar sprankelende performance Live, 
Laugh, Limerence voor het eerst te zien op een performance -
avond van de David Roberts Art Foundation. Ten overstaan 
van een groot publiek in de nachtclub Ministry of Sound toon-
de ze zich een onweerstaanbare podiumpersoonlijkheid. Ge-
kleed in een wolk van roze tule en beschenen door een batterij 
schijnwerpers reeg ze virtuoos zelfgeschreven teksten en 
 muzikale citaten uit de Europese en Amerikaanse popcultuur 
aan elkaar. Daarbij deelde ze zeer persoonlijke ervaringen op 
het gebied van de liefde met het publiek en etaleerde ze een 
subtiel gevoel voor zelfrelativering.  
 
Het script van Live, Laugh, Limerence vormt ook de basis van 
de nieuwe installatie A realistic portrayal of someone using 
love as an escapist drug, die De Roover speciaal voor De Pont 
maakte. De (video)installatie is, in samenhang met twee live 
performances, dit voorjaar in De Ponts nieuwe projectserie 
WOOL te zien. In A realistic portrayal… fileert De Roover met 
muzikaliteit en gevoel voor ironie geïnstitutionaliseerde denk-
beelden over de liefde. Haar blik richt zich op de mainstream 
cultuur – films, popsongs, video’s – en hoe daarin de liefde 
wordt verbeeld en bezongen. Die tussen man en vrouw, jon-
gen en meisje, welteverstaan. Want ondanks het succes van 
de incidentele Hollywood-film of televisieserie met een homo- 
of lesbische thematiek, loopt de liefde in de populaire cultuur 
volgens gebaande heteroseksuele paden. In De Roovers uni-
versum voldoet de liefde niet aan sociale en culturele normen, 
rollen en verwachtingspatronen, maar kent ze juist vele queer 
verschijningsvormen. Dominante ideeën over man-vrouw -
relaties, moederschap, seksuele identiteit en voortplanting 
komen in een hoog tempo voorbij en worden via citaten uit 
musicals, opera en film fijntjes afgeserveerd. De Roover zegt 
in haar werk beïnvloed te zijn door de persoonlijke en politiek 
getinte geschriften van de Amerikaanse dichter en essayist 
Adrienne Rich (1929-2012), die zich sterk maakte voor femi-
nisme en lesbische belangen. Rich schreef naast haar literaire 
werk ook kritische non-fictie zoals Of Woman Born: Mother-
hood as Experience and Institution.  
De Roover plaatst zich in deze kritische feministische en queer 
traditie maar ziet zichzelf niet als een activistische kunstenaar. 
Daarvoor zijn haar muzikale performances en  video’s mis-
schien ook net iets te eigenzinnig. Maar dat zij als kunstenaar 
wil morrelen aan de status quo is evident. In een interview  

met Romuald Demidenko uit 2018 zegt zij: ‘Ik denk dat kun -
stenaars het vermogen en een verantwoordelijkheid hebben 
 sociale kwesties aan de orde te stellen. Hoewel kunst niet 
 direct een omwenteling teweegbrengt, kan het een stem 
 geven, normativiteit uitdagen, het onbekende blootleggen en 
een nieuw vocabulaire creëren om iets in beweging te zetten.’  
 
 
Job Koelewijn 
Dedication means authority  
Job Koelewijn was in november met zijn team in De Pont om 
een werk uit de collectie opnieuw uit te voeren. ‘Toewijding 
betekent autoriteit’: het klinkt als een pakkend aforisme.  
Het citaat is afkomstig van de grondlegger van het taoïsme, 
de Chinese filosoof Lao Tse, wiens 81 wijsheden over mystieke 
zaken en ethische levensvragen gebundeld werden in de  
Tao Te Ching (Boek van Weg en Deugd). Met een tomeloze 
toewijding is het citaat keer op keer op de muur gepend met 
behulp van een sjabloon dat telkens een fractie werd ver -
schoven. Het licht hallucinaire patroon dat uit deze herhaling 
is ontstaan, zet een krachtig beeld neer. 
Dit werk werd door de kunstenaar voor het eerst in De Pont 
aangebracht tijdens de jubileumtentoonstelling WeerZien 
(2017). Waar het toen één wand betrof, heeft Koelewijn nu een 
hele zaal gevuld. Van alle kanten wordt de bezoeker omgeven 
door de tekst. Elke muur brengt een variatie van het werk:  
horizontaal in banen, cirkelvormig, verticaal. 

Marc Mulders 
collectiepresentatie 
Vanaf 15 februari  
Een keuze uit het werk van Marc Mulders uit de collectie van 
De Pont wordt gepresenteerd naar aanleiding van het ver-
schijnen van de publicatie Marc Mulders, werken 1980 - 2020  
met het essay Hortus Deliciarum van kunstcriticus Anneke van 
Wolfswinkel. In het boek wordt voor het eerst de ontwikkeling 
van bijna 40 jaar kunstenaarschap van Mulders in één verhaal 
samengebracht. De tuin als weldadige plek, een belangrijke 
inspiratiebron voor Mulders, vormt de grondgedachte van  
het boek. 
 
Philippe Parreno & Liam Gillick 
4 april - 30 augustus  
De Franse kunstenaar Philippe Parreno en de Britse, in New 
York woonachtige kunstenaar Liam Gillick werken sinds  
1990 af en aan samen. In De Pont is vanaf dit voorjaar hun 
 allereerste gezamenlijke overzicht te zien met installaties,  
 video’s,  foto’s en objecten. Beide kunstenaars staan bekend 
om hun praktijk die openstaat voor samenwerking met decor-
ontwerpers, architecten, schrijvers, illustratoren, filmmakers, 
filosofen, politici, muzikanten en cineasten. 
 
www.depont.nl 
De Pont is iedere donderdagavond geopend tot 20.00 uur.  
De entree tussen 17.00 en 20.00 uur is gratis. Op die avond 
kunt u Eten wat De Pont schaft. Op www.depont.nl meer infor-
matie over de activiteiten in De Pont, zoals gratis concerten, 
gallery talks en Avondschool. 
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rechts: Dana Lixenberg, Wilteysha 1993 (detail), 
uit de serie Imperial Courts 1993-2015,  
collectie Huis Marseille

Live, Laugh, Limerence, performance Ministry of Sound, Londen, 2019 
courtesy de kunstenaar en DRAF, foto Mike Massaro 
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