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Verontrustende indringers in
de succesverhalen van toen

Door�onze�medewerker
Tracy�Metz

D e hologige regentessen op
de schilderijen van Natasja
Kensmil vertellen een heel
ander verhaal over de ze-

ventiende eeuw, voorheen bekend
als de ‘Gouden Eeuw’, dan hun zelf-
voldane tegenhangers op de histori-
sche groepsportretten in de Amster-
damse Hermitage. Ze zijn weliswaar
met dik olieverf geschilderd, maar
door de witte bovenlaag lijken ze
haast transparant, en daarmee
s p o o k a c ht i g .

Kensmil heeft de regentessen alle
vertrouwde attributen van welvaart
en aanzien meegegeven: juwelen,
molensteenkragen, gewaden. Maar
tussen de weelderig geschilderde
s u c c e s ve r h a l e n van toen zijn ze toch
verontrustende indringers. En dat is
nou net de bedoeling.

Nieuwe blik op koloniale erfenis
Het Amsterdam Museum heeft deze
grote zaal opnieuw ingericht om tij-
delijk plaats te bieden aan Kensmils
serie Monument der Regentessen, be-
staande uit een negenluik en vijf
schilderijen. Dit is de tweede ‘tijdelij-
ke aanvulling’ van deze zaal. De eer-
ste was het project Hollandse Mees-
ters Her-Zien van theatermaker Jör-
gen Tjon A Fong.

Met haar reeks plaatst Natasja
Kensmil kritische kanttekeningen bij
zowel de rol van vrouwen in de sa-
menleving van toen als bij het kolo-
nialisme dat de bron was van hun
rijkdom. Twee schilderijen in de
reeks verwijzen naar de koloniale er-
fenis en proberen daar een nieuwe
blik op te geven. Het schip de Witte
Olifant fungeert als symbool van de
scheepvaart en handel in de kolonia-
le tijd, maar de gebruikelijke bravou-
re van zo’n maritiem tafereel is ver te
zoeken: het krijtwitte schip zweeft
onwezenlijk tussen water en lucht.
Het andere is een verbeelding van
het Amazoneregenwoud dat nu ten
dienste staat van onze welvaart zoals
de overzeese gebieden toen.

Archetypes
Het sterkste deel van het project zijn
de regentessen. De meesten zijn ‘ar -

chetypes’ die Kensmil heeft samenge-
steld uit verschillende vrouwen uit
die tijd. Twee zijn echter portretten
van vrouwen die werkelijk hebben be-
staan. Maria Munter (1637-1688) was
getrouwd met bewindhebber Isaac
Jan Nijs (1625-1690) van de West-Indi-
sche Compagnie. Zelf was ze regentes
van het Burgerweeshuis, waarin nu
het Amsterdam Museum huist. De an-
der is Eva Ment (1606-1652), echtge-
note van de nu omstreden Jan Pieters-
zoon Coen (1587-1629).

Hun spookachtige voorkomen
vindt Kensmil zelf niet griezelig, zegt
ze: „Ik zie het meer als schoonheid
en vergankelijkheid ineen.”

Tijdens de nieuwe wekelijkse talk-
show AM Live van het museum liet
ze een foto zien van haar atelier,
waar op tafel een boek van de Belgi-
sche expressionist James Ensor lag.
De verwantschap met zijn lugubere
personages is evident.

In de zeventiende eeuw was het la-
ten schilderen van je portret een be-
vestiging van je maatschappelijke
status. Als vrouwen hadden de re-
gentessen geen formele macht, maar
wel invloed, bijvoorbeeld doordat ze
getrouwd waren met rijke en machti-
ge mannen.

Het Amsterdam Museum heeft
met steun van het Mondriaan Fonds
Kensmils negenluik aangekocht. Zo
krijgen de regentessen na eeuwen
toch nog de plek die hen toekomt.

Groepsportretten�van�de�17e
Ee�u�w,�Natasja�Kensmil.
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Met haar schilderijenserie
Monument der Regentessen
plaatst Natasja Kensmil
kanttekeningen bij de rol
van vrouwen in de
zeventiende eeuw.

Beeldende kunst

Natasja�Kensmil�–Monument�der�Re-
gentessen.�T/m�29/08/21�in�het
(nu�tijdelijk�gesloten)�Amsterdam�Mu-
seum in�de�Hermitage.
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