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Z
e horen bij elkaar, Karel
Appel en het Stedelijk
Museum Amsterdam. Die
band ontstond al in 1948,
toen zijn werk Matrozen-

meisje (1946) werd opgenomen in
de collectie van het Stedelijk. Schil-
der en beeldhouwer Karel Appel
(1921-2006) stond nog aan het begin
van zijn loopbaan, maar trok als lid
van de kunstenaarsgroep Cobra
(1948-1951) al snel ook internatio-
naal de aandacht.
Voor de gemeente Amsterdam was

dat aanleiding om Appel in 1949
een muurschildering te laten ma-
ken in de kantine van het toenmali-
ge stadhuis. Maar dit werk, ‘Vragen-
de kinderen’, werd al snel afgedekt
met behang, omdat de ambtenaren
het niet konden waarderen. Ze von-
den de schildering barbaars, wreed
en gewelddadig. Als compensatie
mocht Appel in 1951 een kleine
koffiekamer naast de aula van het
Stedelijk beschilderen. Vanaf dat
moment was de kunstenaar kind
aan huis in het Stedelijk. In 1955
had hij er een solotentoonstelling.
Een jaar later maakte hij een wand-
schildering in het restaurant van
het museum.
In 1965, 1968 en 1981 volgden op-

nieuw solotentoonstellingen. In
2001 was er ter gelegenheid van
zijn 80ste verjaardag een groot
overzicht. Sinds de heropening van
het museum in 2012, na een jaren-
lange verbouwing, is Appel ook vol-
op zichtbaar, in tentoonstellingen
en de vaste opstelling. Het museum
heeft een groot aantal Appels in de
collectie, niet alleen schilderijen,
tekeningen en beelden, maar ook

door Appel ontworpen stoffen en
keramiek.
Zoveel Appels in huis, toch was

het oeuvre niet compleet. Uit de
laatste periode van zijn leven had
het museum geen representatief
werk. Met dit grote doek (200 x 150
cm) uit 2004 kan het Stedelijk nu
een volledig beeld geven. Het is een
schenking van de Karel Appel Foun-
dation, waarvan Rudi Fuchs be-
stuurslid is. Fuchs, van 1993 tot
2003 directeur van het Stedelijk, is
een groot liefhebber van Appel.

Het werk was nooit eerder te zien
in het openbaar. Appel maakte het
in Zwitserland, waar hij de laatste
jaren van zijn leven verbleef en
waar hij ook stierf. Bart Rutten,
hoofd collecties van het museum
roemt de ‘rake eenvoud’ waarmee
Appel twee figuren portretteert in
een desolaat berglandschap. Ze wer-
pen lange schaduwen in een diepe
leegte. De roze gloed van de lucht
steekt warm af bij de koele blauwe
bergen aan de horizon.
HENNY DE LANGE

H
oe kan de middelbare
vijftiger interessant
worden voor een
(hoognodig) nieuw
en jong publiek?

Het is een vraag waar ze zich bij
De Nationale Opera – gisteren
werd officieel gevierd dat ze daar
Abraham hebben gezien – waar-
schijnlijk al veel eerder het hoofd
over hebben gebroken. Nu ze een
respectabele Abraham zijn gewor-
den, weten ze dan ook automa-
tisch waar ze wat nieuw publiek
betreft de mosterd moeten halen?
Dat is nog niet zo makkelijk lijkt

me. Niet voor DNO, noch voor an-
dere operagezelschappen ver-
spreid over de wereld. Er zijn nou
eenmaal maar weinig jongeren die
zich op hun veertiende, of nog eer-
der, door het operavirus laten aan-
steken. Ikzelf was zo’n puber (zon-
der enige dwang van buiten- of bo-
venaf trouwens), singer/songwriter
Rufus Wainwright ook.
Maar Rufus en ik zijn uitzonde-

ringen. Wat er ook allemaal is ge-
probeerd om het imago dat aan
opera kleeft te veranderen, gelukt
is dat maar ten dele. Elitair, stoffig,
ouderwets. En zó onnatuurlijk al
die hoogdravend zonder micro-
foon zingende (brullende) mensen.

Ondanks deze vaak gehoorde be-
zwaren bestaat de opera na ruim
vierhonderd jaar (het genre werd
rond 1600 uitgevonden) nog
steeds. Maar de zalen raken we-
reldwijd wel leger en leger. De tijd
dat je in Amsterdam in de rij
moest liggen om aan operakaart-
jes te komen ligt ver achter ons.

Wat te doen? Nieuw, aansprekend
repertoire zou een oplossing kun-
nen zijn. Een opera als ‘Prima
Donna’ bijvoorbeeld. Gecompo-
neerd door de al genoemde Rufus
Wainwright, die als kind al zwij-
melde van al dat gezongen drama
en die met vriendjes en vriendin-
netjes thuis niet ‘Batman’ naspeel-
de, maar ‘Tosca’. Wainwrights ope-
ra beleefde zijn wereldpremière in
Manchester (2009) en was al in
Toronto, Londen en New York te
zien. De kritieken waren niet mals

(één ster in The Guardian) met la-
bels als ‘banaal’ en ‘de slechtste
opera die ik ooit zag’.
Is dat zo? Het chique platenlabel

Deutsche Grammophon bracht on-
langs een opname van het werk op
cd uit, zodat we nu zelf kunnen
oordelen. Wainwright kan uitste-
kende songs schrijven, geweldig
zingen en heeft een onvoorstelba-
re adembeheersing. Maar maakt
hem dat tot een goede operacom-
ponist?
‘Prima Donna’ gaat over een

teruggetrokken levende diva in
Parijs (een soort Maria Callas) die
een comeback overweegt, na een
dramatisch stemverlies zes jaar
eerder. Echt een onderwerp voor
Wainwright die van dit soort over
the top vrouwen houdt – zie zijn
project rondom Judy Garland.
Ik was verrast door de muziek,

zeker het begin, dat veel weg heeft
van een verloren gewaande Pucci-
ni-partituur. Wainwrights authen-
tieke liefde voor opera, met alles
erop en eraan komt in ‘Prima
Donna’ heerlijk schaamteloos naar
boven. Zou zo’n populaire popzan-
ger met zo’n werk jongeren niet
naar het operahuis kunnen trek-
ken? Ik denk van wel. En dan daar-
na, hup met z’n allen naar ‘Tosca’.
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legt de nadruk op het licht en de atmosfeer van
het winterse land: hij gebruikte roze, vegerig
licht en verder vrijwel alleen maar bruin en
wit. Hij schetste de scènes buiten, en werkte
die ‘thuis liefst zoo gauw mogelijk uit, als de
indruk nog niet verslapt is’, aldus de schilder.
George Breitner was dol op de besneeuwde da-
ken en straten en bevroren grachten: dankzij
z’n grove streken en viezige grijstinten sta je
bij zijn ‘Sneeuwgezicht over het Damrak’ sa-
men met de andere voorbijgangers midden in
de sneeuwprut. De tentoonstelling sluit af met
een prachtig breekbaar landschap van Jan Man-
kes, uit 1913. In geometrisch lichtblauw, grijs
en wit zie je de nevel en de kou heersen over
de weilanden. Het gevoel mag de kijker er zelf
bij verzinnen.
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‘Echte winters’ tot 6 maart in Teylers Museum in
Haarlem, catalogus ! 17,50, teylersmuseum.nl
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