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De tentoonstelling The Things I Used To Do met nieuw werk van Hans Broek
(Veenendaal, 1965), die door de lockdown slechts een maand te zien was, wordt
verlengd tot en met 12 september 2021.

Hans Broek, wiens Amerikaanse landschapsschilderijen zich vanaf het begin in de
collectie van De Pont bevinden, begon enkele jaren geleden aan een opmerkelijk
nieuw hoofdstuk in zijn werk. Hij verdiepte zich in het Nederlandse slavernijverleden,
een wrange geschiedenis die onbegrijpelijk lang onderbelicht bleef. Hij bezocht
slavenforten aan de Atlantische Oceaan, werkte in onder meer Ghana en Senegal,
deed onderzoek in Suriname en las gretig de publicaties van historici en sociologen die
juist vanuit een niet wit perspectief redeneerden. Het leidde uiteindelijk tot een
omvangrijke serie schilderijen over dit beladen onderwerp. Het zijn confronterende
werken, waarin kerkers, celdeuren en plantagehuizen fungeren als stille getuigen van
wat zich onder Nederlands bewind heeft afgespeeld.

Toen Broek vijfentwintig jaar geleden Nederland verruilde voor Amerika, maakte hij
panoramische schilderijen van steden aan de Amerikaanse Westkust: glooiende
heuvels met strak gepleisterde villa’s die schitteren onder een zorgeloos blauwe
hemel. Met deze verrassende interpretaties van wat hij om zich heen zag, blies hij
halverwege de jaren negentig het landschapsgenre nieuw leven in. De doeken ogen



filmisch en ook een tikje surrealistisch, want ondanks het feit dat er geen mens op te
zien is, voel je hoe de cultuur de omgeving onder controle heeft.

Angstaanjagende directheid
Ook in The Things I Used To Do is de mens nagenoeg afwezig. Maar nu heeft de
vervreemdende spanning plaatsgemaakt voor een ongemakkelijke en
angstaanjagende directheid. Broeks beelden van plekken aan de Atlantische Oceaan,
waar veel tot-slaaf-gemaakten slavenarbeid verrichtten of gevangen werden gehouden
alvorens te worden verscheept, brengt hij in beeld als locaties van het kwaad – net
zoals Armando ooit de omgeving rondom Kamp Amersfoort neerzette als ‘schuldig
landschap’. Locaties als een plaats delict, een plek onder de zon die het onrecht zag
gebeuren maar niet ingreep.

Vrouwenkerker is zo’n plek: een getraliede poort in een
verweerde muur. Het doek is groot, de verf dik en
zwaar, alsof de muur er letterlijk uit is opgetrokken, en
– niet onbelangrijk – het hele schilderij is zwartwit, als
symbool van de kloof tussen twee bevolkingsgroepen.
Wie heeft die kerkers gebouwd? Wie heeft dit systeem
bedacht en in stand gehouden? Het zijn vragen waar je
oog in oog met dit werk niet aan ontkomt.

Vrouwenkerker, Fort Santo
Antonio, Axim, 2020, collectie De
Pont. Foto: Gert-Jan van Rooij

Persoonlijk betrokken
Broek werd voor het eerst geconfronteerd met deze vragen toen hij in Amerika
woonde. Daardoor veranderde langzaam zijn blik op de omgeving. Hij zag op straat
hoe de witte en de Afro-Amerikaanse bevolking als twee gescheiden werelden letterlijk
langs elkaar heen bewogen en zag de armoede die je daar eigenlijk niet los van kon
zien. Terwijl het debat over deze kloof en de slavernij die eraan ten grondslag ligt in
Amerika al jaren scherp wordt gevoerd, realiseerde Broek zich dat er in Nederland
eigenlijk nooit over werd gesproken. De slavenhandel en slavernij, dat goed geoliede
economische systeem waar Nederland eeuwenlang goudgeld aan had verdiend, had de
geschiedenisboekjes nooit écht gehaald. Ze was hooguit afgeschilderd als een
afschuwelijk maar voldongen historisch feit. Dat de gevolgen van deze Hollandse
handelsgeest nog steeds diep in de samenleving verankerd zitten, dringt hier pas sinds
enkele jaren door. Tegelijkertijd voelde Broek zich ook persoonlijk betrokken. Een ver
zeventiende-eeuws familielid, Adriaen Pieterszn. Broek (die zich later Raep noemde),
was onder meer bestuurder van de Amsterdamse admiraliteit. Zo stond het vermeld in
de familiestamboom. Toen Broek zich realiseerde dat de man daarmee indirect een
aandeel had in de slavenhandel, kwam het verleden opeens dichtbij.

Hans Broek, Voorvader met Slavenkerkers, 2020. Foto: Gert-Jan van Rooij



Rekbaarheid van de schilderkunst
In Voorouder met slavenkerkers komen die twee gedachtes bij elkaar. Daar staat hij
dan, levensgroot: Adriaen Pieterszn. Broek, de enige mens in deze serie, midden op
een ruim acht meter breed drieluik. Is hij de verpersoonlijking van het kwaad of de
mens in wie we ons kunnen herkennen? Links en rechts twee donkere slavenkerkers
waarin het zonlicht door kleine raampjes in rood en blauw naar binnen prikt. Hier,
tegen deze rood-wit-blauwe achtergrond, staat niet alleen mijn verre oudoom, lijkt
Broek te willen zeggen. Hier staan wij. En als we het verleden niet onder ogen willen
zien, staan we er zo weer opnieuw.
Daarom wil Broek ons met deze geschiedenis confronteren en de setting waarin die
zich voltrok ondubbelzinnig in beeld te brengen. Daar passen geen subtiele
verwijzingen bij.
Maar Broek is ook een schilder die slim gebruik maakt van de rekbaarheid die het
medium nou eenmaal voor heeft op de fotografie. Zo beweegt hij behendig heen en
weer tussen documentatie en suggestie en tussen verf en realiteit, en zoekt hij bewust
de grenzen van de schoonheid op. Gorée, een cartografisch beeld van het eiland voor
de kust van Senegal, doorklieft hij met regenachtige, ruige strepen die hij met het
paletmes rechtstreeks op het doek zet. Grof en duister om de dingen niet mooier te
maken dan ze zijn, lelijkheid als een aanklacht maar ook als symbool voor
machteloosheid.
Zo weet Broek de toeschouwer niet alleen te confronteren maar ook de blik te
vertragen, waardoor zijn aanklacht zich langzaam maar ondubbelzinnig ontvouwt. De
geschiedenis kan Broek niet herschrijven, maar via zijn werk toont hij ons wel de
waarheid die de witte Nederlander collectief is vergeten.

Over Hans Broek:
Hans Broek schildert landschappen en architectuur die hij op zijn talrijke reizen
tegenkomt. Hij noemt zichzelf ‘een reizende landschapsschilder in de geest van Frans
Post’. De Pont museum verzamelt zijn werk sinds 1994 en heeft inmiddels
veertien werken van de Nederlandse schilder in collectie. Broek kreeg zijn opleiding
aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam (1991-1993). Van 1995
tot 2005 woonde en werkte hij in Los Angeles en van 2005 tot 2017 in New York, USA.
In 2018 woonde en werkte hij in Dakar, Senegal. In 2019 keerde hij terug naar
Nederland waar hij een atelier in Muiden betrok om aan zijn nieuwe reeks schilderijen
te beginnen. In januari 2020 toonde hij een deel daarvan in de Galerie Leopold Sedar
Senghor in Dakar. Broek had tentoonstellingen in onder andere Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam, Art & Project, De Pont museum, Stedelijk Museum Amsterdam,
Stedelijk Museum ‘s Hertogenbosch, Dordrechts Museum, Van Abbemuseum.

Voor meer informatie, foto's, interviewverzoeken of een preview: h.zeedijk@depont.nl

Controleer de website voor actuele informatie!

Openingstijden De Pont museum: 
dinsdag tm zondag: 11–17 uur
Wilhelminapark 1, Tilburg
reserveren: www.depont.nl 
---

De Pont museum, 22 april 2021
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