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TEN GELEIDE

FOREWORD

The Royal Award for Modern Painting is an incentive 
award that was created to encourage talented young 

painters who are active in the Netherlands in their 
artistic development. It was instituted by King 

William III in 1871, and subsequently developed by 
Queen Emma, Queen Wilhelmina, Queen Juliana 
Queen Beatrix and King Willem-Alexander into a 

tradition of royal commitment to painting.

Dutch artists who practise the visual arts as 
independent professionals and who were under thirty-
five years of age as of 1 January 2020 were eligible to 
compete for a Royal Award. Those who had received 

the award in the past were permitted to compete again 
if they were still under thirty years of age 

by the said date.

The list of nominees is carefully compiled by a 
professional jury through two judging rounds.

Each year three young artists are presented with a 
Royal Award of € 9,000 tax-free and exempt from 

social security contributions.

In 2020, in response to calls for submissions published 
in a range of social and other media, 406 artists 
sent in pictorial material and documentation for 

consideration. The jury examined a total of over 2,600 
images, after which fifty artists were asked to submit 

two paintings for the second round.

The Royal Award for Modern Painting is presented 
at the Royal Palace Amsterdam. This is also the 

venue for the annual exhibition that accompanies 
the presentation. This show includes the work by the 
nominees, highlighting the work by the winners. The 

award ceremony and the exhibition take 
place under the auspices of the 

Amsterdam Royal Palace Foundation.

Having viewed the exhibition, the public awards its 
own prize. In 2019 the work Creature  by Luis Xertu 

received the most votes. 

De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst is 
bedoeld om jonge, talentvolle in Nederland werkzame 
schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. 
De prijs is in 1871 door Koning Willem III ingesteld 
als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Na 
Koning Willem III hebben Koningin Emma, Koningin 
Wilhelmina, Koningin Juliana, Koningin Beatrix en 
Koning Willem-Alexander deze aanmoedigingsprijs 
ontwikkeld tot een traditie van koninklijke aandacht 
voor de schilderkunst.

Nederlandse kunstenaars die de beeldende kunst 
beroepsmatig en zelfstandig beoefenen en op 1 
januari 2020 de leeftijd van 35 jaar nog niet hadden 
bereikt, konden meedingen naar een Koninklijke Prijs. 
Kunstenaars die de prijs eerder ontvingen, mochten, 
indien zij op de genoemde datum jonger waren dan 
30 jaar, opnieuw meedingen.

De lijst met genomineerden wordt door middel van 
twee jureringsrondes zorgvuldig samengesteld door 
een vakkundige jury. Drie jonge kunstenaars komen 
ieder jaar in aanmerking voor een Koninklijke Prijs, te 
weten € 9.000,- vrij van belastingen en premies. 

In 2020 zonden, in reactie op advertenties in 
diverse (social) media, 406 kunstenaars beeld en 
documentatie in. Ruim 2600 beelden passeerden 
de revue. Aan 50 kunstenaars werd gevraagd twee 
schilderijen in te zenden voor de tweede ronde.

De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst wordt 
uitgereikt in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Daar 
vindt ook de jaarlijkse tentoonstelling plaats die ter 
gelegenheid van de uitreiking wordt georganiseerd. 
Het werk van de winnaars krijgt dan, samen met het 
werk van de genomineerden, bijzondere aandacht. De 
prijsuitreiking en de tentoonstelling vinden 
plaats onder auspiciën van de 
Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.

Aan de tentoonstelling is ieder jaar een publieksprijs 
verbonden. In 2019 kreeg het werk Creature van 
Luis Xertu de meeste stemmen.
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JURYRAPPORT Ieder jaar in oktober omarmen het Koningshuis en de 
Schilderkunst elkaar in Amsterdam. De oplettende 
toeschouwer ziet op het moment dat ze elkaar in de 
ogen kijken een vonk van wederzijdse herkenning 
en genegenheid. Beide herinneren zich een rijk en 
glorieus verleden waarin zij vaak in elkaars nabijheid 
verkeerden en er zijn zelfs perioden geweest dat zij 
innig verstrengeld tot grote hoogtepunten kwamen. 
Maar hoewel de macht van het beeld groter is dan 
ooit zijn het niet meer koningen of schilders die 
haar uitoefenen.

Wellicht is de historische dienstbaarheid van de 
schilderkunst aan de macht en het geld een reden 
waarom zij de afgelopen decennia zo vaak en 
zo vinnig bekritiseerd is. Niet altijd ten onrechte, 
ook vandaag de dag nog laten sommige schilders 
aan de top van de kunstmarkt zich een financieel-
alchemistische positie aanleunen. Uit eindjes hout, 
lapjes stof en wat gekleurde modder toveren zij in 
hun eentje binnen enkele uren of dagen objecten 
tevoorschijn die in één klap honderdduizenden dollars 
per stuk waard blijken te zijn. Nieuwe zonnekoningen 
steken elkaar daarmee de ogen uit. Wie kan er 
uitleggen waarom er zó veel geld wordt betaald voor 
zulke lichte arbeid?

Ook vanuit de kunst zelf ligt het schilderen al een 
tijdje onder vuur. Al in 1965 zegt Donald Judd in zijn 
essay “Specific Objects”: “The main thing wrong with 
painting is that it is a rectangular plane placed flat 
against the wall”. Een even laconiek als vernietigend 
statement, dat betekent dat de schilderkunst haar 
problemen onmogelijk binnen de grenzen van het 
schilderoppervlak kan oplossen. Inhoud, virtuositeit of 
provocatie zijn volgens Judd niet in staat haar kreupele 
verhouding tot ruimte te overwinnen. Het schilderij 
hangt losjes op een spijkertje, vandaag hier en morgen 
daar. En naast Judd’s statement: wat hebben schilders 
die in eenzaamheid in hun eigen atelier aan het werk 
zijn nog te zeggen over een wereld waarin niemand 
meer onafhankelijk van anderen werkt en leeft. 

Sommige inzenders voor de Koninklijke Prijs dit 
jaar zijn zich duidelijk van deze vraagstukken 
bewust. Schilderen wordt bij hen onderdeel van een 
kunstenaarspraktijk waarin het naast andere media 
wordt ingezet en er met anderen wordt samengewerkt. 
Het schilderij wordt een kledingstuk of een vloerkleed, 
een storyboard, een decorstuk of acteur. De meeste 
inzenders blijven hun heil echter binnen het 
rechthoekige parallelle vlak zoeken. 

Every October, the Royal House and the world of 
painting come together in Amsterdam. Attentive 
onlookers will notice, at the moment they catch 

each other’s eye, a spark of mutual recognition and 
affection. Both recall a rich and glorious past in which 

they often consorted together. There were even times 
when they were so intimately entwined that they 

attained to great heights. Still, although the power of 
the image is greater than ever, today it is no longer 

kings or painters who wield power.

Perhaps the historical service of painting to power and 
money is one reason why it has been so often and 

so fiercely criticized in recent decades. Not always 
unfairly: even today, some painters at the top of the 

art market accept a kind of financial alchemy as their 
due. From chunks of wood, scraps of cloth and a little 
coloured mud, they work alone, conjuring up objects 

within days or even hours, each of which turns out, 
in an instant, to be worth hundreds of thousands of 

dollars. Collectors vie with each other to seize these 
trophies as quickly as possible.

Painting has also been under fire from the art world 
itself. We can trace the criticism back at least as far 

as to Donald Judd’s essay “Specific Objects” in 1965: 
“The main thing wrong with painting is that it is a 
rectangular plane placed flat against the wall”. A 

statement that is as laconic as it is crushing, implying 
that painting cannot possibly solve its problems within 

the boundaries of the painted surface. Substance, 
virtuosity, provocation – in Judd’s view, none of 

these is capable of overcoming the work’s flawed 
relationship to space. The painting hangs loosely from 

a nail – in this place today, tomorrow somewhere 
else. And to Judd’s statement one might add: What 

do painters, working in solitude in their own studios, 
have to say about a world in which no one can live 

and work independently of others any longer? 

Some of those who submitted entries to this year’s 
Royal Award display a clear awareness of these issues. 

They see painting as part of their artistic practice, 
combining it with other media and collaborating with 
others. The painting becomes an item of clothing or a 

rug, a storyboard, a piece of scenery, or an actor. Most 
of the candidates, however, continue to rely on the 
rectangular parallel surface. They can evidently still 

garner sufficient material to work in this medium. 

The jury, consisting largely of painters, naturally 
recognises this. JURY REPORT 7



Er blijft daar blijkbaar nog steeds voldoende 
te beleven. 

De jury, die zelf voor het merendeel uit schilders 
bestaat, herkent dat natuurlijk. Schilderen is 
met weinig anders te vergelijken. Als je aan het 
schilderen bent ontstaat met elke nieuwe streek een 
oneindige hoeveelheid mogelijkheden in iedere 
denkbare richting. In vergelijking daarmee is schaken 
kinderspel. Het lijkt eerder het croquetspel uit Alice 
in Wonderland waarbij je met levende flamingo’s 
tegen opgekrulde egels slaat die een eigen richting 
opkruipen terwijl de deelnemers op hoge toon 
discussiëren over de regels. 

Als je zoals wij veel geschilderd hebt, leer je om 
vergezichten te ontwaren in armzalige sliertjes verf en 
om achter virtuoos kwastwerk mentaal purschuim te 
herkennen. Ook ziet een schilder in ieder schilderij 
gelijkenissen met andere schilderijen. Geregeld vragen 
we ons af of we een bewust citaat of eerbetoon zien of 
een onbewuste overeenkomst. Originaliteit en naïviteit 
liggen in elkaars verlengde; het ene jurylid ziet 
oorspronkelijkheid, het andere een gebrek aan kennis. 

We werden het dit jaar uiteindelijk maar lastig 
eens met elkaar. In eerste instantie was er veel 
overeenstemming over de genomineerden, alle 
schilders van wie het werk vandaag in het paleis 
hangt hadden minimaal vijf van de zeven juryleden 
achter zich. Maar daarna werd het moeilijk. Hoewel 
de Koninklijke Prijs in principe drie gelijkwaardige 
winnaars kent denk ik dat het dit jaar gepast is om niet 
geheim te houden dat slechts één van de winnaars van 
de eerste tot aan de laatste ronde alle juryleden achter 
zich had. 

De discussies in de eindfase waren stevig en soms 
stonden juryleden werkelijk als kemphanen tegenover 
elkaar. Vaak ging het daarbij om het onderscheid 
tussen de intrinsieke kwaliteiten van een schilderij 
en zaken die met de context ervan te maken hebben. 
Mag of moet je achtergrond, geslacht, huidskleur, 
geaardheid of afkomst van de maker in relatie tot de 
onderwerpen van hun kunstwerken meewegen in 
je oordeel? Of mag, of moet je zelfs, een schilderij 
uitsluitend beschouwen op grond van wat zich 
voor de ogen binnen het fysieke kader van het doek 
afspeelt. Volgens sommigen is dat laatste onmogelijk. 
Ieder schilderij heeft wortels of tentakels in de 
werkelijkheid eromheen. 

De jury nomineerde dit jaar: Rinella Alfonso, Maxime 
Favre, Philipp Gufler, Danielle Hogendoorn, Matthijs 
Jeuring, Sophie Lee, Leonie Schneider, Benine du Toit, 
Wouter Venema, Lotte Wieringa, Aafke Ytsma 
en Iriée Zamblé.

Als winnaars draagt zij voor: Janne Schipper, 
Charlott Weise en Dan Zhu.

Janne Schipper is een kunstenaar die zichzelf nooit 
schilder zou noemen maar toch het gevoel had dat ze 
mee kon dingen naar de Koninklijke Prijs. De werken 
waarmee ze deze direct ook in de wacht sleept 
zijn alleen in de context van deze tentoonstelling 
schilderijen te noemen. Op haar website heten ze 
banners. Toch ziet de jury bij uitstek schilderkunstige 
kwaliteiten: tweedimensionale samenstellingen van 
kleur, krachtig en subtiel. 

Het werk van Charlott Weise was al verschillende 
keren door de jury gezien, in 2015 en 2016 hing er 
ook al een schilderij van haar in het paleis. Het laat 
zich blijkbaar niet zomaar in een keer bevatten. Soms 
karig en leeg, soms decoratief en bevallig, soms een 
tekening op ongegrond linnen en soms een golvende 
zee van bloeiende oranjeroze verf. De schilderijen 
zijn altijd, echt of schijnbaar, onderdeel van 
een groter verhaal. 

In de schilderijen van Dan Zhu betreed je 
verschillende ruimtes tegelijkertijd. Transparante verf 
en transparante onderwerpen liggen over elkaar heen 
of bewegen zich elegant door het schilderij. Vaak in 
reeksen van geleidelijk veranderende vormen zoals 
golven, wolken, zeilen en bladeren. Ontspannen en 
precies vind iedere kwaststreek haar plaats in een 
geheel dat complex en toch inzichtelijk is. 

De jury bestond dit jaar uit:

Heske ten Cate
Zippora Elders
Brian Elstak
Gijs Frieling
Mark Mulders
Sam Samiee
Maaike Schoorel

De catalogus is vormgegeven door Serana Angelista. 

Gijs Frieling
Voorzitter van de jury

Painting is hard to compare with anything else. When 
you are painting, each new brushstroke generates an 
endless number of possibilities in every conceivable 

direction. Chess is child’s play in comparison. 
Painting is more like the game of croquet in Alice in 

Wonderland, in which live flamingos are used to strike 
curled-up hedgehogs that keep unfurling and heading 

off in a direction of their own choosing while the 
participants argue about the rules.

 
If you have painted a great deal, as we have, you 
learn to perceive panoramic views in paltry trails 

of paint and to recognise the mental effervescence 
that underlies virtuoso brushwork. More than that, 

a painter will see in every painting similarities to 
other paintings. We often wonder whether we are 

seeing a conscious quote or tribute or an unconscious 
resemblance. Originality and naiveté are close 

cousins: one judge will see originality where another 
sees a lack of knowledge. 

This year we had particular difficulty reaching 
agreement in the final stages. Initially we found 
ourselves broadly in agreement on those to be 

nominated: all the painters whose work is displayed in 
the palace today were nominated by at least five of the 

seven judges. After that, however, it became difficult. 
Although the Royal Award is in principle presented 

to three artists without distinction, I believe that it is 
appropriate to disclose that this year, only one of the 
three was nominated from the first to the final round 

by all the judges. 

The discussions in the final stage of the evaluation 
were passionate – indeed, at some points the 

judges were at daggers drawn. The disputes often 
revolved around the distinction between a painting’s 

intrinsic qualities and aspects related to its context. 
Is it permissible, or even right and proper, to take 
into account the relationship between an artist’s 

background, sex, skin colour, sexual orientation or 
parentage and the subject of his/her artwork when 

reaching your assessment? Or is it right and proper, 
and even mandatory, to judge a painting solely on 

the basis of what plays out in front of our eyes, within 
the physical framework of the canvas? Some judges 

believe that the latter is impossible. Every painting has 
roots or tentacles that extend into the 

surrounding reality. 

The jury nominated the following artists this year: 
Rinella Alfonso, Maxime Favre, Philipp Gufler, 

Danielle Hogendoorn, Matthijs Jeuring, Sophie Lee, 
Leonie Schneider, Benine du Toit, Wouter Venema, 

Lotte Wieringa, Aafke Ytsma and Iriée Zamblé.

As the winners of this year’s Royal Award, the jury 
nominated Janne Schipper, Charlott Weise 

and Dan Zhu.

Janne Schipper is an artist who would never call 
herself a painter but nonetheless had the feeling that 

she could compete for the Royal Award. The works 
with which she indeed secure immediate success 
can be called paintings only in the context of this 

exhibition. On her website they are called ‘banners’. 
Even so, the jury found that they exhibit what are 

pre-eminently painterly qualities: two-dimensional 
compositions of colour – powerful and subtle. 

The jury had seen the work of Charlott Weise several 
times before: one of her paintings was displayed in the 

palace in 2015 and another in 2016. It is evidently 
difficult to absorb all at once. Sometimes sparse and 

empty, sometimes decorative and elegant, sometimes 
a drawing on unprimed linen, and sometimes an 

undulating sea of blossoming reddish-orange paint. 
The paintings are always, actually or apparently, part 

of a larger story. 

In Dan Zhu’s paintings, you enter different spaces 
at the same time. Transparent paint and transparent 

subjects are overlaid or move elegantly through 
the painting – often in series of gradually changing 

shapes, such as waves, clouds, sails, and leaves. Each 
brushstroke finds its place with ease and precision, in 

a whole that is complex and yet clearly defined. 

This year’s jury consisted of the following judges:

Heske ten Cate
Zippora Elders

Brian Elstak
Gijs Frieling

Mark Mulders
Sam Samiee

Maaike Schoorel

The catalogue was designed by Serana Angelista.

Gijs Frieling
Chair of the jury
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APPROXIMATE DISTANCE V  
Textiel, 200 x 147 cm, 2020
Textile, 200 x 147 cm, 2020

APPROXIMATE DISTANCE IV 
Textiel, 200 x 102 cm, 2017
Textile, 200 x 102 cm, 2017

APPROXIMATE DISTANCE I
Textiel, 167 x 105 cm, 2016
Textile, 167 x 105 cm, 2016
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16 17

Herself in Passage 
According to G.H. (2)  
Olieverf, pastel, houtskool op doek, 
200 x 140 cm, 2020
Oil, pastel, charcoal on canvas, 
200 x 140 cm, 2020

Herself in Passage  
According to G.H. (3)   
Olieverf op doek, 
200 x 140 cm, 2020
Oil on canvas, 
200 x 140 cm, 2020

Herself in Passage  
According to G.H. (5)  
Olieverf, pastel, houtskool op doek, 
200 x 140 cm, 2020
Oil, pastel, charcoal on canvas, 
200 x 140 cm, 2020
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The Touch   
Olieverf op doek, 
200 x 180 cm, 2019 
Oil on canvas, 
200 x 180 cm, 2019 

The Bitter Sea of the Moon  
Acrylverf op papier, 
70 x 100 cm, 2018
Acrylic on paper, 
70 x 100 cm, 2018

Six Entrances   
Acrylverf, waterverf, gouache op 
24 vellen papier, 
84 x 178 cm, 2019  
Acrylic, watercolor, gouache on 
24 sheets of paper, 
84 x 178 cm, 2019 
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Janne Schipper, Dan Zhu, Charlott Weise. 
Winnaars Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020
Winners Royal Award for Modern Painting 2020



WINNAARS NU - 1947
2020
Janne Schipper
Charlott Weise
Dan Zhu

2019
Leo Arnold
Cian-Yu Bai
Machteld Rullens

2018
Raquel van Haver
Sam Hersbach
Neo Matloga

2017
Vera Gulikers
Niek Hendrix
Janine van Oene
Suzie van Staaveren

2016
Tanja Ritterbex
Bart Kok
Mike Pratt
Sam Salehi Samiee

2015
Rabi Koria
Joost Krijnen
Lennart Lahuis
Jouni Toni

2014
Niels Broszat
Koen Doodeman
Bob Eikelboom
Jessica Skowroneck

2013
Wieteke Heldens
Marijn van Kreij
Philipp Kremer
Jorn van Leeuwen

2012
Frank Ammerlaan
Jasper Hagenaar
Keetje Mans
Evi Vingerling

2011
Marie Civikov
Omar Koubâa
Katja Mater
Navid Nuur

2010
Moran Fisher
Carl Johan Högberg
Jenny Lindblom
Kim van Norren

2009
Marie Aly
Esiri Erheriene-Essi
Hans Hoekstra
Carien Yatsiv

2008
Alex Jacobs
Sebastiaan Verhees
Helen Verhoeven
Bas de Wit

2007
Pascal van der Graaf
Simon Hemmer
Malin Persson
Marjolijn de Wit

2006
Antoine Berghs
Wouter Kalis
Lucy Stein  
Anneke Wilbrink   

2005
Mariëlle Buitendijk 
Melissa Gordon 
Aukje Koks 
William Monk 

2004
Thomas Raat
Marjolein Rothman
Peter Vos
Barbara Wijnveld

2003
Antoine Adamowicz
Wafae Ahalouch el 
Keriasti
Sander van Deurzen
Thomas Raat

2002
Lise Haller Baggesen
Raaf van der Sman
Esther Tielemans
Chantal Veerman

2001
Peter Brenner
Sara van der Heide
Rezi van Lankveld
Marcelino Stuhmer

2000
Henk Jonker
Fahrettin Örenli
Bas Zoontjens
Ina van Zijl

1999
Robbert Jan Gijzen
Frederika Hasselaar
Joris van der Horst
Gé Karel van der Sterren

1998
Arthur den Boer
Mattijs van den Bosch
Natasja Kensmil
Dieuwke Spaans

1997
Frank Lenferink
Paul Nassenstein
Dieuwke Spaans
Serge Verheugen

1996
Annemiek de Beer
Norbert Grunschel
Bas Meerman
Rik Meijers
Dino Ruissen
Ellen Zwarteveen

1995
Noud van Dun
Maarten Janssen
Carla Klein
Paul Nassenstein
Danne van 
Schoonhoven
Machiel van Soest

1994
Irina Balen
Hannah van Bart
Koen Ebeling Koning
Gijs Frieling
Elsa Hartjesveld
Rob Verf

1993
Richard Brouwer
Pierre Cops
Rens Janssen
Michael Raedecker
Wouter van Riessen
H.W. Werther

1992
Wim Bosch
Sarianne Breuker
Hans Broek
Allard Budding
Janpeter Muilwijk
Rinke Nijburg

1991
Tjong Ang
Ton Boelhouwer
Jacqueline Böse
Noëlle von Eugen
Kiki Lamers
Robert Suermondt

1990
Britta Huttenlocher
Wjm Kok
Jan van der Ploeg
F.G.Th. Ros
Paul Vos de Wael

1989
Suzan Drummen
Mirjam Hagoort
Marja van der Heiden
Benoît Hermans
Hein Jacobs
Wim Konings

1988
Siert Dallinga
Nour-Eddine Jarram
Karenina de Jonge
Ton Kraayeveld
Bob Negrijn
Maaike Vonk

1987
Hans Ensink op Kemna
Hewald Jongenelis
Jacqueline Peeters
Lauran Schijvens
Marianne Theunissen
Klaasje Vroon

1986
Steven Aalders
Jan van den 
Dobbelsteen
Bart Domburg
Michiel Duvekot
Diederick van Kleef
Gerard Kodde

 
1985
Ellen van Eldik
Manuel Esparbé Gasca
Reggy Gunn
Berend Hoekstra
Lex van Lith
Kees Versloot

1984
Bettie van Haaster
Frank Hutchison
Guus Koenraads
Erik Pott
Conrad van de Ven
Willem van Weelden

1983
Helma Pantus
F.F. Beckmans
Peter Klashorst
Jos van Merendonk
Marien Schouten
Han Schuil

1982
Arja van den Berg
Jos Boomkamp
Joris Geurts
Kees de Goede
Maarten Ploeg
Nies Vooijs

WINNERS NOW -1947
1981
Ernst Blok
Ansuya Blom
Jan Commandeur
Peter Kenniphaas
Emo Verkerk
Henk van Woerden

1980
Hedy Gubbels
Eugène Jongerius
Henk Metselaar
Sonia Rijnhout
Tiny van der Sar

1979
Alumet
Inge van Haastert
Sjef Henderickx
Egidius Knops
Pieter Mol

1978
Nic Blans jr.
Cees Bouw
Roland Sohier
Toon Teeken
Elizabeth de Vaal
Willem van Veldhuizen
Marc Volger

1977
Gerard Hendriks
John van ‘t Slot
Peter Thijs
Frans van Veen
Albert Verkade
Hans van Wingerden

1976
Hans Boer
Hedy Gubbels
Burgert Konijnendijk
J.F.B. Stuurman
Peter Thijs
Hans de Wit

1975
Hans Boer
Hedy Gubbels
Burgert Konijnendijk
J.F.B. Stuurman
Peter Thijs

1974
Hans Boer
Arie van Geest
Dick Gorter
Burgert Konijnendijk
Peter Leeuwen
Johan van Oord

1973
Jules Bekker
Annemarie Fischer
Dick Gorter
Burgert Konijnendijk
Nelleke Montfoort
Flip Rutten

1972
Arie van Geest
Dick Gorter
Mareike Geys
Gerard van Zon

1971
Pat Andrea
Peter Blokhuis
Gèr Boosten
Mareike Geys
R.W. van de Wint
Pieter Zwaanswijk

1970
Mareike Geys
Cécile Hessels
Kees Spermon
Jacob Zekveld
Pieter Zwaanswijk
Siet Zuyderland

1969
Walter Nobbe
Kees Spermon
R.W. van de Wint
Wladimir Zwaagstra
Pieter Zwaanswijk
Siet Zuyderland

1968
Mareike Geys
Age Klink
Jacob Zekveld

1967
Mareike Geys
Henk Huig
Evert Maliangkay
Wim Moerenhout
R.W. van de Wint
Jacob Zekveld
Siet Zuyderland

1966
Frits Calon
Ton Klop
Theo Schuurman
Henk Westein

1965
Peter Jansen
Ton Klop
Jaap van der Pol
Henk Westein

1964
Jan Dibbets
Jaap van der Pol
Jacques Slegers

1963
Pat Andrea
Gustave Asselbergs
Hans Hamers
Ton Klop
Joop van Meel

1962
Han Mes
Wim Moerenhout
Ton Orth
Jan Roeland
Lukas Smits

1961
Peter Jansen
Willem Kloppers
Han Mes
Jacques Slegers
Jan Willem Smeets

1960
Henk Dorré
Willem Kloppers
Han Mes
Ton Orth
Gerard Verdijk
Aat Verhoog

1959
Gerard van den 
Eerenbeemt
Arie van Houwelingen
Steven Kwint
Guillaume Lo-A-Njoe
Annemiek Rutten
Lukas Smits

1958
Gerard van den 
Eerenbeemt
Pieter Engels
Ton Frenken
Jaap Hillenius
Trees Suringh
Auke de Vries

1957
Jaap Hillenius
Han Mes
Ko Oosterkerk
Ton Orth
Willem den Ouden
Aat Velthoen

1956
Jacques Frenken
Hens de Jong
Lei Molin
Jan Sierhuis
Marijke Stultiens-
Thunnissen

1955
Ko Oosterkerk
Lei Molin
Hans Truyen
Aat Velthoen
Louis Visser
Toon Wegner

1954
Geery de Bakker
Hans Engelman
Kees Franse
Jaap Ploos van Amstel
Wim Strijbosch
Marijke Stultiens-
Thunnissen

1953
Jaap Ploos van Amstel
Max Reneman
Pierre van Soest
Marijke Stultiens-
Thunnissen
Gerrit Veenhuizen
Co Westerik

1952
Rudi Bierman
Arie Kater
Harry op de Laak
Frans Nols
Pierre van Soest
Co Westerik

1951
Henk Bies
Dirk Breed
Mia Jongmans
Jacob Kuyper
Dirk Trap
Jan Jaap Vegter

1950
Elisabeth de Boer
Nora van der Flier
Cootje Horst-van 
Mourik Broekman
Frans Nols
Max Reneman
Dirk Trap

1949
Herman Berserik
Elisabeth de Boer
Jef Diederen
Ger Lataster
Frans Nols

1948
Herman Berserik
Jef Diederen
Theo Kroeze
Ger Lataster
Frans Wiegers

1947
Pieter Defesche
Jef Diederen
Chris van Geel
Jan Groenestein
Frans Wiegers
Nicolaas Wijnberg
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EXPOSANT EXHIBITOR
Rinella Alfonso, 1995
rinella-alfonso@hotmail.com 

Cellulite    
Olieverf op doek, 
70 x 80 cm, 2020
Oil on canvas, 
70 x 80 cm, 2020

Corset     
Olieverf op doek, 
162 x 140 cm, 2019
Oil on canvas, 
162 x 140 cm, 2019
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EXPOSANT EXHIBITOR
Maxime Favre, 1991
m.maxime.f@gmail.com 

Sea-fold Bloom    
Waterbasis pigmenten, olieverf 
op doek, 100 x 91 cm, 2019
Water based pigments & 
oil on canvas, 
100 x 91 cm, 2019

Untitled with frame   
Waterbasis pigmenten, olieverf op 
houten paneel met cederhouten 
omlijsting (gemaakt i.s.m. Leon 
Bloch), 37 x 29 cm, 2019
Water based pigments and oil 
on wood panel with cedar frame 
(made in collaboration with Leon 
Bloch) , 37 x 29 cm, 2019
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EXPOSANT EXHIBITOR
Philipp Gufler, 1989
kontakt@philippgufler.de 

Quilt #31 (Lorenza Böttner)  
Zeefdruk op stof, 
93 x 172 cm, 2020
Silkscreen on fabric, 
93 x 172 cm, 2020   
   

Orasol Gelb 4GN_Scharlach 
Zeefdruk op spiegel, 
90 x 85 cm, 2020
Silkscreen on mirror, 
90 x 85 cm, 2020
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EXPOSANT EXHIBITOR
Danielle Hoogendoorn, 1990
hoogendoorndanielle@outlook.com 

Post-PAS (Programma Aanpak 
Stikstof) Post-PAS (Nitrogen Control 
Programme)    
Olieverf en kwasten op doek, 
150 x 165 cm, 2020
Oil and paintbrushes on canvas, 
150 x 165 cm, 2020

We are not Cattle   
Olieverf op doek, 160 x 200 cm, 2020
Oil on canvas, 160 x 200 cm, 2020
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EXPOSANT EXHIBITOR
Matthijs Jeuring, 1996
matthijsjeuring@gmail.com 

Cat at Night    
Olieverf op doek, 70 x 100 cm, 2019
Oil on canvas, 70 x 100 cm, 2019

Mid-City Garden    
Olieverf op stof, 130 x 180 cm, 2020
Oil on fabric, 130 x 180 cm, 2020



32 33S
o

p
h

ie
L

e
e

EXPOSANT EXHIBITOR
Sophie Lee, 1988
sophie.ff.lee@gmail.com 

After Cranach / Ilsestrasse Hoover 
(Diptych I, II)        
Houten paneel, acrylverf, airbrush, 
2 x 27 x 42 cm, 2019
Wood panel, acrylic, airbrush, 
2 x 27 x 42 cm, 2019

After Cranach / Ilsestrasse Hoover 
(Diptych III, IV)   
Houten paneel, acrylverf, airbrush, 
2 x 27 x 42 cm, 2019
Wood panel, acrylic, airbrush, 
2 x 27 x 42 cm, 2019
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EXPOSANT EXHIBITOR
Leonie Schneider,1993
sleonie697@gmail.com 

It’s Dinner Time, Donovan  
Ongebleekt katoen, acrylverf, 
textielverf, aluminium lijst,
182 x 147 cm, 2020  
Unbleached cotton, acrylic paint, 
fabric dye, aluminium frame, 
182 x 147 cm, 2020  

Better Bend than Break, Percy  
Ongebleekt katoen, acrylverf, 
textielverf, koperen lijst, 
137 x 210 cm, 2020
Unbleached cotton, acrylic paint, 
fabric dye, copper frame, 
137 x 210 cm, 2020
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EXPOSANT EXHIBITOR
Wouter Venema, 1985
woutervenema@protonmail.com 

Poacher’s Atlas VI (Chronic Rashes) 
en Poacher’s Atlas V 
(Double Landscape)
(tweeluik) (diptych)
Gravure in pulp van atlassen, 
kleding en gevonden papier op 
zwart MDF, 2 x 40 x 30 cm, 2019
Engraving in a pulp of atlases, 
clothing and found paper on 
black MDF, 2 x 40 x 30 cm, 2019

Poacher’s Atlas VIII (Dreaming 
Problem) en Poacher’s Atlas XX 
(Dissolved Season) 
(tweeluik) (diptych)
Pulp van atlassen, kleding en 
gevonden papier op zwart MDF, 
2 x 40 x 30 cm, 2019 en 2020
Pulp of atlases, clothing and found 
paper on black MDF, 2 x 40 x 30 cm, 
2019 and 2020B
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EXPOSANT EXHIBITOR
Benine du Toit, 1989
beninedt@gmail.com 

Muddled    
Houtskool en olieverf op MDF 
(tweeluik), 
122 x 160 cm, 2020
Charcoal and oil on MDF (diptych), 
122 x 160 cm, 2020

Scrum     
Houtskool en olieverf op MDF 
(tweeluik), 
122 x 160 cm, 2020
Charcoal and oil on MDF (diptych), 
122 x 160 cm, 2020
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EXPOSANT EXHIBITOR
Lotte Wieringa, 1991
lotte-wieringa@hotmail.com

Landscapes for Dreamfigures #4 
Olieverf stick, oliepastel, 
softpastel, iriserende inkt, 
kleurpotlood op katoen, 
200 x 155 cm, 2020
Oil stick, oil pastel, soft pastel, 
iridescent ink, crayon on cotton, 
200 x 155 cm, 2020

Landscapes for Dreamfigures #5 
Olieverf stick, oliepastel, 
softpastel, iriserende inkt, 
kleurpotlood op linnen, 
200 x 155 cm, 2020
Oil stick, oil pastel, soft pastel, 
iridescent ink, crayon on linen, 
200 x 155 cm, 2020
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EXPOSANT EXHIBITOR
Aafke Ytsma,1988
aafkeytsma@gmail.com 

Achterbank #05
Back Seat #05   
Olieverf op doek, 90 x 120 cm, 2019
Oil on canvas, 90 x 120 cm, 2019

Auto #03 
Car #03    
Olieverf op doek, 120 x 170 cm, 2019
Oil on canvas, 120 x 170 cm, 2019
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EXPOSANT EXHIBITOR
Iriée Zamblé, 1995
irieezamble@gmail.com 

To Each his Own  
Acrylverf, olieverf op doek, 
70 x 50 cm, 2020
Acrylic, oil on canvas, 
70 x 50 cm, 2020 

Sunday Best    
Acrylverf, olieverf op doek, 
20 x 20 cm, 2020
Acrylic, oil on canvas, 
20 x 20 cm, 2020 
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Janne Schipper

“‘IL BEN DELL INTELLETTO’ (’het goed van het 
intellect’). De Italiaanse tekst die geborduurd is 
op mijn banier komt uit de Divina Commedia, 
van Dante Alighieri. In zijn inferno-passages 
schrijft hij over stervelingen die hun intellectueel 
onderscheidingsvermogen zijn verloren en zodoende 
eindigen in de hel. Als straf zijn ze gedoemd om 
eeuwig achter een vaandel aan te draaien, te zweven, 
te dansen. Ik vind het interessant en actueel dat Dante 
het onderscheidingsvermogen kiest als iets waar een 
zogenaamd ‘puur’ mens over beschikt. Ik lees in die 
passage hoe hij omschrijft dat het persoonlijke politiek 
is, hoe het onderscheidingsvermogen ons weerhoudt 
van beestachtige daden. Hoe staat dit in verhouding 
tot collectiviteit en ideële samenscholing, vroeg ik me 
af, en waarom moeten de zondaars als straf achter een 
spandoek zweven in het hellevuur?

Een tijdje geleden richtte ik met bevriende 
kunstenaars het collectief ‘Stanley’ op, waarin 
we ons bezighielden met hooliganisme. Het 
onderzoek begon naar groepen die extreem zijn, 
zoals skinheads, hooligans, of strenggelovigen, 
maar waaierde langzaam uit naar politieke partijen, 
studentenkorpsen en sportverenigingen. Het was 
een zelfontwikkelde training om te onderzoeken of 
we ons door vormentaal en rituelen konden laten 
inlijven door iets, een gedachtengoed, een partij of 
club. Bij ploegvorming overheersen steeds dezelfde 
principes om ‘de groep te definiëren’. We maakten 
pamfletten, slogans, bedrukten t-shirts en we hielden 
performances die uiting gaven aan groepsrituelen, om 
vervolgens de ideologie los te laten en de attributen en 
riten voor zich te laten spreken. We heetten tijdelijk 
allemaal Stanley - om onze individualiteit op te geven. 

Ik onderzocht met name de vormentaal die 
groepsvorming bekrachtigt en individuele beslissingen 
die daarbinnen worden gemaakt. Wat betekent het 
om een individu te zijn met een stem, een biografie, 
een stamboom in relatie tot een groep die zich naar 
buiten communiceert als een clan, met regels, idealen 
en bijbehorende symbolen? Om terug te grijpen 
op Dante: ik ben het met hem eens en wil geen 
onderdeel worden van zo’n groepsdynamiek. Ik geloof 
in zelfexpressie als puurste vorm van vrijheid.

Het hooliganisme zette ik af tegen de lange traditie 
van heraldische banieren, vaandels en wapendoeken. 

Janne Schipper

“‘IL BEN DELL INTELLETTO’ (‘the good of the 
intellect’). The Italian text embroidered on my banner 
comes from the Divina Commedia by Dante Alighieri. 

In the Inferno, he describes mortals who have lost their 
powers of intellectual discernment and therefore end 
up in Hell. As punishment they are doomed to twist, 
drifting and dancing behind a banner for all eternity. 
I find it interesting and topical that Dante singles out 

the powers of intellectual discernment as a quality 
belonging to a “pure” human being. I read in this 

passage that the personal is political, that the powers 
of intellectual discernment prevent us from 

committing barbaric acts. How does this relate to 
collectivity and communities based on shared ideals, 

I wondered – and why would sinners have 
to be punished by having to drift in hellfire 

behind a banner?

Some time ago, I got together with some artist friends 
and set up the collective “Stanley”, in which we 

focused on hooliganism. Our research started with 
extremist groups, such as skinheads, hoodlums, and 

ultra-orthodox religious sects, but gradually widened 
to include political parties, student fraternities, and 

sports clubs. We developed our own training course 
to see if we could be induced to pledge allegiance to 

something – a set of ideas, a party, or a 
club – by imagery and rituals. All team forming have 

the same principles for “defining the group”. We made 
pamphlets, slogans, printed T-shirts, and held 

performances that expressed group rituals – after 
which we abandoned the ideology and allowed the 

attributes and rites to speak for themselves. For a 
while, we all adopted the name “Stanley”, to 

surrender our individuality. 

I focused mainly on studying the imagery that 
entrenches group forming and individual decisions 

that are made within it. What does it mean to be an 
individual with a voice, a biography, a pedigree or 

“family tree” in relation to a group that communicates 
to the outside world as a clan, with rules, ideals, and 
accompanying symbols? Returning to Dante: I agree 

with him and do not want to be part of any such group 
dynamic. I believe in self-expression as the purest 

form of freedom.

I contrasted hooliganism with the long tradition of 
heraldic banners, flags, and coats of arms. 
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Ik vergaarde kennis op het gebied van vlakverdeling, 
kleurgebruik, inlijving van tekst. In de middeleeuwse 
schildertraditie hebben kleuren specifieke 
betekenissen. Die betekenis heb ik losgelaten in mijn 
werk, maar het kleurpalet gebruik ik wel: het diepe 
rood, helder blauw, het goud en geel… Daarnaast kijk 
ik naar middeleeuwse compositieopbouw, waarin de 
grootte en plaatsing op het doek de waarde van het 
getoonde bepaalt.

In de handgeborduurde banieren zoek ik naar 
een manier om los te komen van een kortstondig 
statement. Het is een balanceeract tussen me 
uitspreken, en dus bestaansrecht vergaren, en geen 
stellingname te doen. ‘Aboutness’ noem ik dat - het is 
een zelfbedachte term door kunstenaar Andreas Sahl 
Andersen die het beste als volgt is uit te leggen: Je 
kunt het ongrijpbare niet rationeel verklaren, omdat 
taal het niet kan concretiseren. Daarmee blijven 
bepaalde fenomenen abstract of onzichtbaar. Het 
enige wat je kunt doen is alles eromheen benoemen; 
het ‘umfelt’ van dat ongrijpbare te duiden en dat is 
wat ik probeer te doen in mijn werk. 

Ik heb het idee dat kunst tegenwoordig veelal politiek 
is en zie kunst die maatschappelijke dilemma’s zou 
moeten oplossen. ‘Oplossingsgericht werk’ noem ik 
dat en ik vind het een gevaarlijk fenomeen. Kunst 
zou minder reactief mogen zijn. Het kan zich juist 
manoeuvreren rondom het politieke, de wetenschap 
en de economie. Banners zijn hét medium om een 
statement te brengen, maar tegelijkertijd wilde ik iets 
maken voor het belang van nuance, de tussenruimte, 
het onzichtbare.’” 

Charlott Weise

“Mijn oeuvre richt zich voornamelijk op vrouwen, 
meisjes, godinnen, verleidsters en andere vrouwelijke 
archetypen. De schilderijen verwijzen sterk naar mijn 
eigen innerlijke wereld die associatief en intiem is, 
ondanks dat ik ook bestaande verhalen van vrouwen 
uit de geschiedenis en de hedendaagse beeldcultuur 
verken. De historische perspectieven en mijn eigen 
ervaringen combineer ik in mijn schilderkunst. 
Schilderen is als schrijven, maar dan met meer 
vrijheden, omdat taal toch de abstractie begrenst. 
Het meest vrij beweeg ik me tussen gedetailleerde 
observaties en de grote mogelijkheid van het 
oneindige. Ik heb de neiging om op aforistische 
en associatieve wijze ‘notities’ te maken. Hierdoor 
ontstaan er stormachtige opstapelingen van gedachtes 
en obsessies in beeld.  

De Oekraïens-Braziliaanse schrijver Clarice Lispector 
is een belangrijke bron voor mij, met name het 
boek De passie volgens G.H., in 1964 in Brazilië 
gepubliceerd. De werken die ik instuurde voor de 
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst zijn losjes 
gebaseerd op dit verhaal. Het is een experimentele, 
mysterieuze roman met een bizarre verhaallijn: een 
vrouw G.H vindt op een dag een kakkerlak in haar 
huis; ze doodt deze en drinkt het sap dat uit de 
kakkerlak sijpelt, waardoor het dode dier onderdeel 
wordt van haar eigen lichaam. De resterende ruim 
tweehonderd bladzijden denkt ze na over de gevolgen 
van de kakkerlak binnenin haar. Ik ben geïnteresseerd 
in zulke extreme ervaringen. Het is nogal een 
absurde, gelaagde vertelling, die doet denken aan 
een lange brief of een dagboekpassage, waarin haar 
belevingswereld met veel aandacht voor zintuigelijke 
ervaringen wordt vastgelegd. De nauwkeurigheid van 
die beschrijvingen trekt me aan. Ook het gegeven 
dat grote elementaire vraagstukken over ‘liefde’ en 
‘bestaansrecht’ niet worden geschuwd en er een 
poging wordt gedaan om deze abstracties te ontleden, 
herken ik in mijn eigen benadering als maker. 

Mijn serie ‘Herself in Passage According to G.H.’ 
bestaat oorspronkelijk uit vijf schilderijen die als een 
verhaal zonder tekst kunnen worden beschouwd, 
opgetekend in olieverf. Ik overdrijf niet als ik zeg dat 
ik een soort verliefdheid voel ten opzichte van het 
medium. Olieverf beschikt over het vermogen om 
de fysieke arbeid die het schilderen vergt poëtisch te 
vertalen naar een beeld. 

I built up a fund of information about the division of 
spaces, the use of colour, the incorporation of text. In 

the Mediaeval painting tradition, colours have specific 
meanings. I abandoned those meanings in my own 

work, but I do use the palette: deep red, bright blue, 
gold and yellow … In addition, I look at Mediaeval 

compositional structure, in which size and placement 
on the canvas determine the value of what is shown.

In the hand-embroidered banners, I search for a way 
of letting go of a short-lived statement. It is a balancing 
act between expressing myself – and hence bolstering 

my raison d’être – and not adopting any position at 
all. I call it “Aboutness”, a term coined by the artist 
Andreas Sahl Andersen, which is best explained as 

follows: You cannot explain the intangible in a rational 
way, since language cannot encapsulate it. This means 
that certain phenomena necessarily remain abstract or 

invisible. All you can do is name everything around 
them: define the Umfelt of that intangible 

phenomenon. And that is what I try to do in my work.
 

It seems to me that art is predominantly political these 
days – that it aspires to solve social dilemmas. I refer 

to that as “solution-oriented” work and I find it a 
troubling trend. Art should be free to be less reactive. 

It is art, more than anything, that can manoeuvre a 
path around politics, science, and economics. Banners 

are the perfect medium through which to make 
statements, but at the same time I wanted to make 
something that would highlight the importance of 

nuance, the in-between space, the invisible.” 

Charlott Weise

“My oeuvre focuses primarily on women, girls, 
goddesses, seductresses, and other female archetypes. 

The paintings refer strongly to my own inner world, 
which is associative and intimate, although I also 

explore existing stories of women from history and 
contemporary visual culture. In my paintings, I blend 

historical perspectives with my own experiences. 
Painting is like writing but with greater freedom, since 
language limits abstraction. I feel the greatest freedom 

moving between detailed observations and the great 
potential of the infinite. I have the tendency to make 

‘notes’ in an aphoristic and associative way. This leads 
to tempestuous accumulations of thoughts and 

obsessions in image.
  

The Ukrainian-Brazilian writer Clarice Lispector is an 
important source for me, especially her book 

The Passion According to G.H., published in Brazil 
in 1964. The works I submitted to the Royal Award 

for Modern Painting are loosely based on that story. 
It is an experimental, mysterious novel with a bizarre 
storyline: one day a woman, G.H., finds a cockroach 

in her house; she kills it and drinks the fluid that seeps 
out of the cockroach, making the dead creature part 

of her own body. For the remaining two hundred-odd 
pages, she thinks about the consequences of the 
cockroach inside her. I am interested in extreme 

experiences of this kind. It is a fairly absurd, layered 
narrative, reminiscent of a long letter or a diary 
extract, in which her perception of the world is 
recorded with tremendous attention to sensory 

experiences. The precision of those descriptions 
appeals to me. In addition, her refusal to avoid big, 

fundamental questions about 'love' and 'the right to 
exist', and her attempt to dissect these abstractions, 

are also part of my own creative approach.
 

My series ‘Herself in Passage According to G.H.’ 
consists originally of five paintings that can be read as 

a story, recorded in oil paint. It is no exaggeration to 
say that that I am almost in love with that medium. Oil 

paint possesses the capacity to take the physical 
labour demanded by painting and translate it 

poetically into an image. It is as if the paint courses 
through my body, and in so doing, transforms my 

dreamy fantasies and fears into markings, scratches, 
and gestures. You might also describe the pentaptych 
as a kind of trance within which different scenes play 

out simultaneously. Figures combine and fuse, only to 
re-emerge in other guises. 
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Het is alsof de verf door mijn lichaam trekt en zo 
mijn droomachtige fantasieën en angsten omvormt 
tot markeringen, krassen en gebaren. Je zou het 
vijfluik ook kunnen omschrijven als een soort trance 
waarbinnen zich gelijktijdig verschillende taferelen 
afspelen. Figuren lopen in elkaar over en versmelten, 
om vervolgens in andere gedaanten weer op 
te duiken. 

De behoefte om het onderscheid tussen mijzelf en de 
ander,  het nu en het verleden op te heffen is een diep 
en mystiek verlangen dat veel kunstenaars, schrijvers 
en theatermakers met elkaar verbindt. Ik probeer 
dit niet alleen thematisch te verwerken in mijn 
schilderijen, maar ook op formele wijze schemert het 
door. Houtskoolvlekken zien eruit als slapende figuren 
die oplossen onder een diep ultramarijn blauwe 
deken van olieverf, waarop, door een waas van helder 
vermiljoen rood pastelkrijt, zich een lucide droom van 
onze voorouders manifesteert. 

Als ik werk begeef ik me in een andere dimensie die 
even dromerig is als mijn schilderijen. Waar de kennis 
en inspiratie vandaan komen voor mijn schilderijen 
weet ik zelf ook niet precies en wíl ik ook niet duiden, 
omdat het mystiek is en groter aanvoelt dan ik tot op 
heden heb mogen ontdekken.”

The need to eliminate the distinction between myself 
and the other, the now and the past, is a deep, 

mystical desire that many artists, writers and 
playwrights have in common. This is not just 

something I try to incorporate thematically into my 
paintings – it is also reflected in the formal aspects of 
my work. Charcoal patches look like sleeping figures 

that dissolve beneath a deep ultramarine blanket of oil 
paint, on which, through a haze of bright vermilion 
red pastel, a lucid dream of our ancestors appears. 

When I am working, I shift into a different dimension, 
which is as dreamy as my paintings. Exactly where I 

derive the knowledge and inspiration for my paintings 
I’m not sure and don’t want to track down, since there 

is an element of mystery to it, and because it feels 
larger than I have been able to discover up to now.”
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Dan Zhu

“Toen ik een jaar of 6 was had ik een heldere droom 
waarin ik een kunstenaar was, ondanks dat ik toen 
niet wist wat dat betekende. Als kind had ik net 
meegedaan aan een tekenwedstrijd in het koninklijk 
park van mijn geboortestad, waar een jurylid had 
gezegd: “Breng haar naar het jongerenpaleis voor 
een opleiding tot tekenaar”. Vanaf dat moment 
werd ik jarenlang iedere zondag door mijn ouders 
naar het paleis gebracht. De leraar die ik daar trof 
was weergaloos; hij moedigde me aan te putten 
uit mijn toen al wildgroeiende fantasie en gaf me 
zelfvertrouwen. Ik ben gezegend met goede mentoren 
in mijn leven. 

Tijdens mijn master communicatiewetenschappen 
in Beijing, een minder leuke tijd, las ik 
The Little Star Dweller van Nara Yoshitomo en het 
zette mijn leven op zijn kop. In de autobiografische 
vertelling wijdt hij tien pagina’s lang uit over zijn tijd 
aan de kunstacademie in Düsseldorf en vanaf dat 
moment wist ik: dit leven wil ik ook. Ik was jong en 
wellicht naïef, dacht niet na over cultuurverschillen, 
geldproblemen en eenzaamheid, en startte met een 
taalcursus Duits aan het Goethe Instituut in Beijing. 
Ik haalde het examen en deed toelating op drie 
Duitse academies, onder andere die in Düsseldorf 
waar Yoshitomo destijds studeerde. Daar werd ik niet 
toegelaten, maar in Offenbach wel, waar ik me weken 
achtereenvolgend in isolatie terugtrok 
om te schilderen.

Ik legde me toe op automatisch tekenen. Niet 
nadenken, mijn hand over het papier, zodat de 
vormen vanzelf verschenen, met kleuren die ik 
intuïtief pakte. Hierdoor begon ik me te verdiepen 
in ‘outsider art’ - bij gebrek aan een beter woord. 
Kunstenaars als Henry Darger werden mijn 
voorbeelden, het Museum Dr. Guislain in Gent - een 
voormalig gesticht voor psychiatrie - mijn thuishaven. 
Ik kom van een andere (kunst)traditie en was in dat 
opzicht een outsider in Europa en vond buiten de 
gebaande paden mijn ‘sense of belonging’. 

Ik denk dat ik onbewust beïnvloed ben door 
traditionele Chinese schilderkunst, waarin geen 
centraal perspectief gehanteerd wordt, maar een beeld 
is opgebouwd uit rijen. Dit houdt in dat je oog vanuit 
ieder punt op het schilderij een ingang kan vinden. 
De Westerse schildertraditie gaat eerder uit van één 
focuspunt, vaak midden op het doek. 

Dan Zhu

“When I was about six years old I had a clear dream 
in which I was an artist, even though I didn't know 

what that meant at the time. As a child, I had just 
entered a drawing competition in the royal park in 

my home town, and one of the judges had said, ‘Take 
her to the Youth Palace to be trained in drawing’. 

From then on, my parents took me to the Palace every 
Sunday. I had the best teacher in the world: he encour-

aged me to use my already teeming imagination and 
gave me confidence. I have been blessed with great 

mentors in my life. 

When I was studying for my Master’s in 
communication science in Beijing, a less enjoyable 

time, I read The Little Star Dweller by 
Nara Yoshitomo and it turned my life upside down. 

In this autobiographical narrative, he gives a lengthy 
account, ten pages long, about his time at the art 

academy in Düsseldorf. It was then that I knew: that is 
the life I want. I was young and probably naive, didn’t 

spend a minute thinking about cultural differences, 
money problems, or loneliness, and took a course in 
German at the Goethe Institute in Beijing. After pass-

ing the exam, I applied to three academies in 
Germany, including the one in Düsseldorf where 

Yoshitomo had studied. I didn’t get in there, but I was 
admitted to Offenbach, where I would retreat in 

isolation to paint for weeks on end.

I focused on automatic drawing. Not allowing myself 
to think, my hand on the paper, so that the shapes 
appeared automatically, with colours that I chose 

intuitively. This led me to immerse myself in what is 
called, for lack of a better word, ‘outsider art’. Artists 
like Henry Darger became my examples, and the Dr 

Guislain Museum in Ghent – which was once a 
psychiatric institution – became my home base. I 

come from a different artistic tradition; in that sense 
I was an outsider in Europe and found my sense of 

belonging outside the well-trodden paths. 

I think that I have been unconsciously influenced by 
traditional Chinese painting, which does not use a 

central perspective; instead, images are made up of 
rows. That means your eye can find a way in from any 

point on the painting. The Western tradition is based 
more on a single focal point, 

often in the middle of the canvas.
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Hetzelfde geldt voor mijn creatief proces dat 
voortborduurt op een lange meditatietraditie. Ik maak 
eerst mijn hoofd leeg, zodat de ‘higher master’ zich 
in mijn gedachten kan huisvesten - dit is een Chinese 
term die ik interpreteer als ‘inspiratie’. Ik moet mezelf 
optimaal voorbereiden: geen boodschappen meer 
hoeven doen of berichtjes versturen, goed slapen, 
gezond eten… Ongedane zaken of half afgewerkte 
to-do-lijsten noem ik geesten, en die zijn niet welkom 
in mijn atelier. Het is topsport. 

Ik verkies een simpel leven, en daarmee een 
overzichtelijke geest zodat ik altijd ben voorbereid. 
Het moment is kort: in ongeveer 30 tot 120 minuten 
vindt er een soort magische inslag plaats waarin ik 
als een bezetene kan werken en waarna ik totaal ben 
uitgeput. Ik las in een boek van Maslow over de ‘peak 
experience’: een bepaalde bewustzijnstoestand die 
kan optreden tijdens een transpersoonlijke belevenis, 
waarbij gevoelens van eenheid en verbondenheid 
optreden. Mensen die dit overkomt geven aan dat 
zij de mystieke aard van deze ervaringen niet onder 
woorden kunnen brengen. Mijn piekervaringen gaan 
gepaard met de gewaarwording van een transcendente 
eenheid of een hogere waarheid, alsof ik de wereld 
vanuit een ander en ontzagwekkend 
perspectief mag zien. 

Kijkend naar de werken van kunstenaars als Hilma 
Af Klint en Georgiana Houghton voel ik sterke 
verwantschap. Doordat ik pas later in mijn leven 
kunsttheorie leerde, zijn mijn weelderige fantasieën 
niet aangeraakt door conventies. In mijn atelier 
reis ik mentaal terug naar kleine Dan Zhu op de 
weekendschool in China waar alles was geoorloofd en 
kom dan terecht bij dezelfde bron waaruit ook Af Klint 
en Houghton putten: iedereen kan in principe bij dat 
krachtenveld, maar je moet je volledig openstellen. 
Als het je overkomt herken je het, net als liefde. 
Je weet wanneer het je ontmoet.”

Interviews door Heske ten Cate

The same is true of my creative process, which builds 
on a long tradition of meditation. I start by clearing my 
head so that the ‘higher master’ can settle in my mind 
– this is a Chinese term that I interpret as ‘inspiration’. 

I have to prepare myself to the best of my ability: make 
sure I don’t need to go shopping or send messages, 

sleep well, eat healthily … I call all unfinished 
business or half-finished to-do lists ‘phantoms’ 

and they are not welcome in my studio. 
It is top-flight sport. 

I opt for the simple life, which implies an uncluttered 
mind so that I am always prepared. There is just a brief 

window of opportunity: in about 30 to 120 minutes 
there is a kind of magical impact, during which I can 

work like crazy and after which I’m totally 
exhausted. I once read a book by Maslow that 

described the ‘peak experience’: a certain state of 
consciousness that can occur during a transpersonal 

experience, producing feelings of oneness and 
connectedness. People to whom this happens say 

they’re unable to find words to express the mystical 
nature of these experiences. My peak experiences are 
linked to the perception of a transcendental unity or a 
higher truth, as if I’m privileged to see the world from 

a different, awe-inspiring perspective. 

Looking at the works of artists of Hilma Af Klint and 
Georgiana Houghton, I feel a strong affinity with 

them. Since I only learned art theory later in life, my 
voluptuous fantasies were not touched by convention. 
In my studio I travel back in my mind to little Dan Zhu 
at the weekend school in China where everything was 

allowed, and end up at the same source from which 
Af Klint and Houghton drew their inspiration: in 

principle anyone can access that force field, 
but you have to open up completely. 

When it happens to you recognise it, just like love. 
You know when it hits you.”

Interviews by Heske ten Cate
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