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A ls ik naar Londen ga, doe 
ik wat studio visits en reis ik 
weer terug. In Israël ontkom 
je er niet aan om ook op de 
samenleving te reageren,” 
zegt Hilde de Bruijn van het 

Cobra Museum. „Dat heeft me niet alleen als 
curator, maar ook als mens verrijkt.” Ze is een 
van de vijf museumconservatoren die begin 
november een kleine week onder leiding van 
een lokaal ingevoerde gids door Israël trok-
ken. Allemaal op uitnodiging van de stich-
ting kunstenisrael, die wil tonen dat Israël 
meer te bieden heeft dan aanslagen en af-
scheidingsbarrières; dat er ook kunst wordt 
gemaakt die nodig aan het Nederlandse pu-
bliek moet worden gepresenteerd. 

Vijf conservatoren, vijf verhalen. Luttele 
dagen na hun terugkeer in Nederland bui-
telen hun indrukken nog over elkaar. Een 
fascinerend land, vinden ze, waar privé-initi-
atieven tot schitterende musea leiden en het 
Arabisch-Israëlische confl ict nooit ver weg 
is. Ook niet in de kunsten. „Want,” zegt De 

Met museale 
blik door Israël

Vijf Nederlandse conservatoren trokken een kleine 
week door Israël. Doel was hun de rijkdom en 

diversiteit van de Israëlische moderne kunst te tonen. 
Hoe kijken ze erop terug? „De complexiteit van Israël 

is vele malen overweldigender dan ik vooraf had 
gedacht.”
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Bruijn, „zelfs wanneer je je daar als kunste-
naar nou eens níét over uitspreekt, is dat in 
Israël ook meteen een statement.”

„Achter onze reis stak geen politieke of 
religieuze agenda,” zegt Saskia van Kam-
pen-Prein van Museum Boijmans Van Beu-
ningen. „Maar eenmaal in Israël ontkom je 
er niet aan om je tot het confl ict te verhouden. 
Dat werd me bij het allereerste atelierbezoek 
al duidelijk. We ontmoetten een kunstenares 
die zo door de oorlogen was getraumatiseerd 

dat ze amper een woord over haar werk kon 
uitbrengen.”

De reden om op de uitnodiging in te gaan 
was voor elke conservator anders. „In mijn 
werk word ik gedreven door een enorme 
nieuwsgierigheid naar de wereld,” zegt De 
Bruijn van het Cobra Museum. „Daarom 
wilde ik ook graag Israël leren kennen.” Van 
Kampen-Prein van het Boijmans kende al 
een handjevol Israëlische kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken. “Ik wilde 
graag meer over de situatie in Israël horen 
en kunstenaars in hun ateliers bezoeken.” 
Conservator Jelle Bouwhuis van het Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam werkt al samen 
met Moby (Museums of Bat Yam) bij Tel Aviv, 
waarmee binnenkort een tentoonstelling 
wordt uitgewisseld. Hij zegt: „Dit leek me een 
mooi moment om me verder in het land en de 
kunst te verdiepen.”

„Wat opviel,” zegt Hilde de Bruijn, „is dat 
de artistieke strategieën die kunstenaars 
inzetten niet heel anders zijn dan in Neder-
land, maar dat het toch kunst is die alleen 

‘Achter onze 
reis stak geen 
politieke of 
religieuze agenda’

Esther Deen, Saskia van 
Kampen en Hilde de 

Bruijn (v.l.n.r.) kijken naar 
de afscheidingsbarrière. In 

de taxi Jelle Bouwhuis
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in Israël kan ontstaan. Bijvoorbeeld door de 
elementen die kunstenaars samenbrengen.” 
Als voorbeeld noemt ze een installatie van 
Nevet Yitzhak, waarin televisiebeelden 
worden gecombineerd met muziek uit de 
geboortestreek van later naar Israël geëmi-

greerde Joden. „Die muziek speelt nog steeds 
een belangrijke rol in hun culturele identi-
teit.” Of het werk van twee vrouwen uit de 
druzengemeenschap die De Bruijn in hun 
ateliers bezocht. „Hun werk stond volledig 
in het teken van de positie die zij als vrouw 
hebben in die culturele gemeenschap. Je kunt 
hier bij 125.000 kunstenaars op studiobezoek 
gaan, maar dergelijke vrouwen kom je niet 
tegen. Dat zijn stuk voor stuk heel bijzondere 
ontmoetingen.”

De bekostiging van die kunst, ondervon-
den de conservatoren, wijkt sterk af van de 
Nederlandse praktijk. „Bijna alle hedendaag-
se kunstprojecten worden in Israël gefi nan-
cierd met privégeld, vaak in de vorm van 
prijzen,” zegt Van Kampen-Prein. „Zo’n prijs 
stelt je als kunstenaar in staat een volgende 
stap te maken. Musea in Israël lijken veelal 
te ontstaan uit particuliere schenkingen. 
Dankzij deze giften kunnen zij belangrijke 
collecties opbouwen.” 

Ze noemt het ‘prachtige museum’ van kib-
boets Ein Harod. „Nog gesticht in een tijd dat 
er in Israël amper geld en voedsel was. Toch 
richtte men een museum op omdat kunst 
werd gezien als eerste levensbehoefte. Nog 
steeds merk je er overal dat kunst echt door 
de bevolking wordt gedragen.” 

Het bezoek aan Ein Harod was voor het 
gezelschap een van de hoogtepunten van 
de reis. Net als het bezoek aan een galerie 
in het Arabische plaatsje Umm El-Fahem, 
dankzij de bevlogen directeur Saïd Abu 
Shakra. Van Kampen: „Toen zijn moeder 
ouder werd, begon hij haar levensverhaal 
en haar herinneringen aan het land en deze 
stad vast te leggen. Dat vormde het begin van 
een inmiddels groot archief vol persoonlijke 
beeldverslagen. De Arabische gemeenschap 
krijgt in de Israëlische museumwereld niet 
veel ruimte haar verhaal te doen. De droom 
van zo’n man om al die persoonlijke geschie-
denissen in een eigen museum te bundelen, 
dat vind ik heel inspirerend.”

‘Ik realiseer 
me dat de 
complexiteit van 
Israël vele malen 
overweldigender 
is dan ik vooraf 
had gedacht’

Kunstenares Zoya Cherkassky-Nnadi geeft uitleg in haar atelier
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Jelle Bouwhuis noemt de collectie moder-
ne kunst van het Israel Museum in Jeruzalem 
een hoogtepunt, ‘helemaal verbonden met 
onze westerse cultuur’. Buiten het program-
ma om bezocht hij een kunstenaarsatelier in 
de Palestijnse enclave Shuafat: een overbe-
volkte stad midden in Jeruzalem. Een van de 
inwoners, verbonden aan een kunstacademie 
in Ramallah, komt binnenkort een lezing 
geven in het Stedelijk. 

Was deze week genoeg om de geijkte 
beelden die we in Nederland vaak van Israël 
te zien krijgen van het netvlies te spoelen. „Ja 
en nee,” stelt De Bruijn. „In Tel Aviv merk je 

nauwelijks iets van een confl ict, maar dat is 
direct anders wanneer je door het land gaat 
reizen. De cultuurverschillen zie je werkelijk 
overal, zowel op gebouwen als in de openba-
re ruimte.” En zelfs ín de gebouwen spelen 
ze een rol, ervoer Van Kampen-Prein in het 
Israel Museum. „Het museum wilde een werk 
in bruikleen nemen van een Palestijnse kun-
stenaar, maar deze weigerde zijn werk in het 
museum te tonen. Het museum had echter 
nog wel twee oudere werken van hem in 
bezit. Om de kunstenaar niet te schofferen, 
laten ze die dan ook maar niet aan het publiek 
zien. Zoiets roept natuurlijk de nodige vragen 
op. Het museum heeft werken in bezit die 
alleen in het depot mogen liggen.” 

Terug in Nederland proberen ze de eerste 
indrukken te verwerken in reisverslagen 
die als blog op de site van kunstenisrael 
zullen worden gepresenteerd. „We hebben 

Een sterke infrastructuur

„Op het gebied van de beeldende kunst heeft Israël een sterke infrastructuur. Daar-
mee sluit het land aan bij de Amerikaanse en Europese kunstwereld, al merk je wel dat 
het Arabisch-Israëlische confl ict overal aanwezig is en de blik noodgedwongen naar 
binnen richt. Uit de actuele kunst laat dit confl ict zich onmogelijk wegdenken,” aldus 
conservator Wilma Sütö van het Stedelijk Museum Schiedam. „Ik had bij dit heilige 
land hier een daar een sacrale sfeer verwacht. Die ligt niet voor het oprapen. Zeker in 
de oude stad van Jeruzalem bestaat een pijnlijke realiteit van botsende religies en cul-
turen, met hun eigen politieke prioriteiten. Elke vierkante meter wordt er gecoverd, 
waardoor je op de oude muren langs de Via Dolorosa surrealistische ensceneringen 
ziet: aanduidingen van kruiswegstaties gecombineerd met elektriciteitskabels en 
surveillancecamera’s. Maar op enige afstand van de binnenstad kom je terecht in 
de sculpturentuin van het Israel Museum, waar James Turrell een serene installatie 
heeft gebouwd, bijna een kapel. Hier komt ruimte vrij voor gedachten en gevoelens 
die verder gaan dan het aardse gewoel. Dat is ook wat sommige musea, zoals Ein 
Harod, zo buitengewoon maakt: het zijn plaatsen waar de geest kan wonen.” Maar 
ze raakte ook gefascineerd door het overvolle atelier van Zoya Cherkassky-Nnadi, die 
de uiteenlopende culturen van Tel Aviv krachtig en met humor op haar schilderijen 
vastlegt. En door een uit hout en koper opgetrokken tweedelige sculptuur in het Is-
raeli Center for Digital Art in Holon. „Het koper was door een magiër in het ene geval 
geladen met positieve en in het andere met negatieve machten. Die ene sculptuur 
kan symbool staan voor Israël.”

‘Nog steeds merk 
je er overal dat 
kunst echt door 
de bevolking 
wordt gedragen’

Trauma is allesbepalend

„Sinds deze reis realiseer ik me dat bijna alles in Is-
raël een politiek statement is,” zegt curator Esther 
Deen. „Daarbinnen is het trauma een allesbepa-
lend onderdeel. ‘I paint war,’ zei kunstenaar Netali 
Shoser tijdens ons studiobezoek letterlijk over 
haar werk.” Als indrukwekkendste ervaringen 
noemt ze twee uitersten. „Ten eerste het binnen-
rijden van het Palestijnse kamp Shuafat in Oost-Je-
ruzalem. Het is overbevolkt, arm en omringd door 
een hoge muur met grenscontroles. Dat staat in 
scherp contrast tot de omringende mooie wijken 
of met Ein Harod, het adembenemende museum 
van Samuel Bickels, waar onder leiding van Galia 
Bar Or de noodzaak van kunst wordt getoond.” 
Deen werkt voor het internationale Institute of 
Human Activities, dat een kunstcentrum bouwt 
in de binnenlanden van Congo. „Wij werken al 
samen met Israëli’s en presenteren ons project 
wereldwijd, dus ook binnenkort in Israël.” 

gigantisch veel gezien en gehoord,” zegt Van 
Kampen-Prein. „Alles moet nog een plek krij-
gen, maar ik heb in mijn mailbox al diverse 
berichten uit Israël. Ik weet zeker dat er ooit 
een samenwerking met het Boijmans uit 
voort zal rollen.”

Bij Bouwhuis’ Stedelijk Museum is die 
samenwerking er al. „Maar ik ben er in Israël 
ook nog eens op gewezen dat onze oud-direc-
teur Willem Sandberg betrokken is geweest 
bij de oprichting van het Israel Museum. En 
dat er allerlei Nederlandse architecten een rol 
speelden bij de stedenbouw van Tel Aviv. Dat 
wil ik verder onderzoeken. Wie weet kunnen 
we daar iets mee gaan doen.”

„Je hebt als curator een soort archief in je 
hoofd,” zegt De Bruijn. „Daar zijn nu tal van 
Israëlische kunstenaars en vertegenwoor-
digers van musea bij gekomen. En verder 
realiseer ik me vooral dat de complexiteit 
van Israël vele malen overweldigender is 
dan ik vooraf had gedacht. Die gaat zelfs te-
rug tot de tijd van koning Herodes, waaraan 
in het Israel Museum een door ons bezochte 
tentoonstelling is gewijd. Bij het begin van 
onze jaartelling worstelde hij al met de strijd 
tussen Joden en Arabieren. Dat religieuze 
confl ict gaat veel dieper dan een politieke 
mening hebben of een kant kiezen. Zo’n sim-
plifi catie, weet ik na deze reis, is helemaal 
niet interessant. Niet voor een kunstenaar, 
en ook niet voor mij.”  Q

Wilma Sütö bij het Israel  Museum
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