After Daan van Golden

20

1

Daan van Golden
Richard Aldrich
Ronald de Bloeme
Carel Blotkamp
Indigo Deijmann
Maurice van Es
Fergus Feehily
Kees Goudzwaard
Niek Hendrix
Robbin Heyker
Maja Klaassens
Mirthe Klück
Marijn van Kreij
Just Quist
Magali Reus
Julian Sirre
Annemarie Slobbe
Alice Tippit
Riëtte Wanders

AFTER
DAAN VAN GOLDEN

4

5

Marijn van Kreij
Untitled (Nirvana) #41, 2006–ongoing
Pencil on paper
29,7 x 21 cm
Collection artist

Marijn van Kreij
Untitled (Picasso, The Studio, 1955), 2016
Gouache and pencil on paper
231,5 x 170 cm
Courtesy Andriesse~Eyck Gallery Amsterdam
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Robbin Heyker
Untitled (Black Redstart 1), 2021
Acrylics on canvas
Richard Aldrich
Two Bodies as One, 2009
Oil, matte medium and charcoal on linen
213 x 147 cm
Private collection

100 x 80 cm
Courtesy Galería Alegría Barcelona and CLC Gallery Venture Beijing
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Ronald de Bloeme
Briefumschläge, 2004
Lacquer, stamps, plastic bags, labels, marker, adhesive tape on cotton.
100 x 300 cm (10 pieces, each 40 x 50 cm)
Courtesy Borzo Gallery Amsterdam

Ronald de Bloeme
Briefumschläge Museum Boijmans van Beuningen, 2004
Lacquer, stamps, plastic bags, labels, marker, adhesive tape on cotton.
40 x 50 cm
Courtesy Borzo Gallery Amsterdam
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Annemarie Slobbe
Scratchboard
18 x 13 cm

Riëtte Wanders
Untitled, 2020
Acrylic, felt and mosquito net on cotton
180 x 120 cm
Courtesy Cinnnamon Art Agency

AFTER DAAN VAN GOLDEN
In het Engels bestaat de uitdrukking a painter’s painter, of iets algemener, an artist’s
artist. Daarmee wordt een kunstenaar bedoeld die bij voorkeur in de marge van de hectische
kunstwereld opereert en dientengevolge ook niet zo bekend is bij het grote publiek (al zijn er
uitzonderingen op de regel), maar die door een schare collega-kunstenaars hogelijk wordt
gewaardeerd. Hun bewondering geldt het werk, uiteraard, maar evenzeer, zo niet nog meer,
de attitude van de kunstenaar in kwestie: de intense, vaak zeer persoonlijke wijze waarop
deze het kunstenaarschap beleeft en gestalte geeft in het dagelijks bestaan. Kunst en leven
vormen een vanzelfsprekende eenheid.
Daan van Golden (1936-2017) is zo’n artist’s artist. In 1978 werd hij in het Stedelijk
Museum van zijn woonplaats Schiedam al eens gepresenteerd als mentor en inspirator van
twee jongere plaatsgenoten, John Hesselberth en Joop Schafthuizen, en in 1989 gebeurde
dat nog eens in de mooie, door Jan van Adrichem samengestelde tentoonstelling Compositie
met Rozen in hetzelfde museum en in het Centraal Museum in Utrecht, waar hij figureerde
naast zijn kunstenaarsvrienden Paul Beckman, Charlie van Rest en opnieuw Joop Schafthuizen. In de huidige tentoonstelling bij Parts Project in Den Haag is ruim een dozijn kunstenaars
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vertegenwoordigd die hem bewonderen, maar het gezelschap had zonder moeite met vele
anderen kunnen worden uitgebreid. In de selectie zijn naast Nederlandse ook enkele buitenlandse kunstenaars opgenomen. Gedurende de laatste decennia van zijn leven heeft Van

Maja Klaassens

Maja Klaassens

Erasers, 2021

Chalk, 2021

Erasers, wood

Chalk, wood

Frankrijk, Italië, Zwitserland en buiten Europa ook in Japan en de Verenigde staten, die hem

20.7 x 16,2 x 4 cm

20.6 x 13,4 x 3 cm

nieuwe fans onder vakgenoten aldaar bezorgden.

Golden diverse solotentoonstellingen gehad in musea en galeries in België, Engeland,

De tentoonstellingstitel After Daan van Golden kan op twee manieren worden vertaald
en geïnterpreteerd, als ‘naar Van Golden’ en ‘na Van Golden’. ‘Naar van Golden’ moet niet al
te letterlijk worden genomen. Zijn voorbeeldfunctie betreft niet zozeer zijn stijl of zijn thematiek (ik ben zelf misschien de enige van de exposanten die een bestaand werk van hem heeft
gekopieerd, zij het met andere middelen); ze is veel meer gelegen in de beschouwelijke,
meditatieve instelling van waaruit zijn kunst is ontstaan. Daarmee maakte hij al vroeg in zijn
carrière veel indruk op collega’s in zijn omgeving, en dat is later in zijn leven en na zijn dood
alleen nog maar sterker geworden. Onder kunstenaars van een jongere generatie zijn er velen
die zich ‘na van Golden’ weten; zoals de deelnemers aan deze tentoonstelling, die inspiratie
vinden in verschillende aspecten van zijn werk en in zijn opvatting van het kunstenaarschap.
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‘Het is moeilijk om schilder te zijn in deze tijd’, zei Daan van Golden wel eens in een
persoonlijk gesprek. Hij was zich er zeer van bewust dat de schilderkunst onder grote druk

Delta Van Golden White Painting met schilderijen uit 1966. De inrichting was rigoureus toe-

stond. De dominante positie die ze in feite de hele negentiende en de eerste helft van de

gesneden op de ruimte, zoals in Hilversum, waar bij voorbeeld kleurbanen van een schilderij

twintigste eeuw had ingenomen, had ze in de jaren zestig met de opkomst van minimal art,

werden doorgetrokken op de wand. Veel vrijer was de positionering en onderlinge afstem-

arte povera en conceptual art verloren. Wat actuele kunst was, leek sindsdien voornamelijk te

ming van de schilderijen op een solotentoonstelling die Van Golden in 1968 had in Galerie 20

worden bepaald door sculptuur in de vorm van ruimtelijke constructies en constellaties van

in Amsterdam, en in zijn bijdrage aan de Documenta in Kassel in hetzelfde jaar.

gevonden voorwerpen en materialen, door fotografie, film, video en tekst, door performances

Met Le Vide van Yves Klein (1958) en enkele andere tentoonstellingen uit het begin

en installaties. Het schilderij met zijn impliciet illusionistische beeld werd ouderwets gevon-

van de jaren zestig behoren Van Goldens vroege tentoonstellingen tot de voorboden van een

den en naar de zijlijn gedrongen.

sensibiliteit die pas omstreeks 1970 met de opkomst van de conceptual art gemeengoed is

Te midden van alle artistieke turbulentie in de afgelopen vijftig, zestig jaar hand-
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De Jong in Hilversum Van Golden negentienhonderd vijfenzestig en de Rotterdamse Galerie

geworden, waarbij het exposeren als zodanig, in concrete, ruimtelijke zin maar ook in ideële

haafde Van Golden zich als schilder, maar paradoxaal genoeg juist door zijn schilderkunst

zin, tot centraal onderwerp werd gemaakt. In die tijd had Van Golden zelf zich teruggetrokken

in te weven in een web van verwijzingen en betekenissen, waarbij hij zich ook bediende van

uit de kunstwereld. Hij werkte wel door maar in een traag tempo en hij maakte vele maanden

niet-schilderkunstige middelen zoals fotografie en diverse druktechnieken. Je zou kunnen

durende reizen door Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Pas vanaf 1978 trad hij weer met zijn

zeggen dat hij in zijn kunst de schilderkunst problematiseerde, maar dat is een veel te

werk in de openbaarheid. De solotentoonstellingen die hij in de daaropvolgende decennia

theoretische en te kille formulering voor de gevoelige, intuïtieve manier waarop hij te werk

tot aan zijn dood in 2017 maakte in galeries en musea waren wonderschoon geïnstalleerd en

ging. Bij alles wat hij maakte en deed stond het visuele aspect voorop; hij had een zeldzaam

prikkelden de zinnen en de geest. Het was verbazend om te zien hoe hij telkens weer nieuwe

goed oog voor details en nuances en werkte met grote precisie. Ik ken weinig kunstenaars die

relaties wist te leggen tussen al bekende werken. En uit die tentoonstellingen kwamen soms

zo perfectionistisch zijn als Van Golden was. Die kwaliteiten heeft hij naar mijn indruk vooral

weer nieuwe werken voort, door bij voorbeeld inrichtingsfoto’s over elkaar af te drukken, of

ontwikkeld gedurende zijn opleiding tot machinebankwerker aan de ambachtsschool en zijn

door bij een tentoonstellingscatalogus de draden waarmee deze was ingenaaid eenvoudig-

werk als etaleur bij de Rotterdamse Bijenkorf, eerder dan op de avondopleiding die hij daar-

weg te verwijderen en de dubbele bladen die loskwamen in te lijsten, zodat tekst en afbeel-

naast volgde aan de Rotterdamse academie voor beeldende kunst.

dingen in onverwachte combinaties tegenover elkaar kwamen te staan in de ordening van de

Van Goldens productie van schilderijen is niet groot; ik schat dat hij vanaf zijn langdurig verblijf in Japan in 1963/64 tot aan zijn dood in 2017 (dus afgezien van zijn vroege figura-

oorspronkelijke drukvellen.
Van Goldens kunst is bijna altijd kunst over kunst, dat is zeker. Zijn verering voor

tieve schilderijen en de abstract-expressionistische doeken uit het begin van de jaren zestig)

kunstenaars uit het nabije en verre verleden is groot, van Dürer en Leonardo tot Giacometti,

hooguit zo’n 150 schilderijen heeft gemaakt, waarvan er ook nog eens een aantal is zoekge-

Matisse en Pollock, die hij in zijn werk eindeloos reproduceert en parafraseert, zoals hij dat

raakt of door hem vernietigd. Dat is weinig over een periode van meer dan 50 jaar. Daarnaast

ook steeds met zijn eigen werk heeft gedaan. Oorspronkelijke beelden worden afbeeldingen,

trad hij geleidelijk aan steeds meer naar buiten met foto’s, met grafiek en drukwerk of met

die weer tot beelden worden gevormd. Zo is zijn oeuvre gegroeid tot een soort spiegelpaleis,

gevonden beeldmateriaal dat hij zich had toegeëigend. Die wassende stroom van beelden

waarin vanuit telkens veranderende gezichtspunten weer nieuwe perspectieven zich openen.

droeg wezenlijk bij aan de rijkdom van zijn oeuvre, waarin de zeldzame schilderijen als sterren

Zijn beschouwelijke instelling, zijn ontvankelijkheid voor de schoonheid die de wereld en de

kunnen stralen.

wereld van de kunst te bieden hebben, de concentratie en precisie waarmee hij die in zijn

In alles wat hij maakte en deed was Van Golden een schilder. Ook in wat misschien
zijn meest bijzondere en originele bijdrage aan de kunst mag worden genoemd: het creëren

werk heeft gevangen, dat alles vormt een kostbare erfenis waar kunstenaars After Daan van
Golden nog steeds uit putten.

van schilderkunstige installaties. Het vroegste voorbeeld vormt een reeks van drie tentoonstellingen die hij in 1966 had op drie verschillende locaties in Nederland, elk gewijd aan een
enkel jaar. Het Stedelijk Museum in Schiedam toonde Van Golden 1964, Steendrukkerij

Carel Blotkamp
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Daan van Golden
Untitled 1965
Paper, collage,
50 x 50 x 2,5 cm
Museum Voorlinden, Wassenaar
© Daan van Golden c/o Pictoright Amsterdam 2021

Daan van Golden
Tokyo/Dijon, 1996/2016
323 x 53 cm
Framed C-print (double dia) on printed
paper, Edition 1/10
Private collection
© Daan van Golden c/o Pictoright
Amsterdam 2021
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Daan van Goilden
Nepal, 1983/2013
Color photography, framed
42 x 29,7 cm
Private collection
© Daan van Golden c/o Pictoright Amsterdam 2021

Daan van Golden
Marguerite, 2014
Japanese lacquer on canvas
185 x 120 cm
Private collection
© Daan van Golden c/o Pictoright Amsterdam 2021
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Daan van Golden
Untitled, 1964
Oil on canvas in artist frame
15 x 14 cm
Daan van Golden
Mozart, 2010
Oil on canvas
80 x 60 cm
Defares Collection
© Daan van Golden c/o Pictoright Amsterdam 2021

Private collection
© Daan van Golden c/o Pictoright Amsterdam 2021

AFTER DAAN VAN GOLDEN
In the English language one can use the expression a painter’s painter or, more

conversation. He was acutely aware that since the 1960s painting as an art form had come

obscurity at the margins of the frenzied art world (though there are exceptions), but who

under pressure. The dominance it had enjoyed throughout the nineteenth- and the first half

are nevertheless held in high regard by their peers. Their fellow artists admire their work,

of the twentieth century had been lost with the emergence of minimal art, arte povera and

of course, but also, and perhaps to a greater degree, they marvel at their approach to art;

conceptual art. Contemporary art had come to be defined primarily by sculpture in the form

the intense, often highly personal way in which they both experience and shape their daily

of spatial structures and arrangements of found objects, by photography, film, video and text,

existence as an artist, creating a natural symbiosis between art and life.

and by performances and installations. Paintings, with their illusionistic connotations, were

Daan van Golden (1936-2017) is such an artist’s artist. In 1978 already he was
introduced in the Stedelijk Museum of his hometown Schiedam as a mentor and source of

22

‘It’s not easy being a painter nowadays,’ Van Golden sometimes confided in private

generally, an artist’s artist to characterize creative minds - preferably artists who toil in

considered old-fashioned and had been relegated to the sidelines.
Amidst the artistic turbulence of the past fifty or sixty years Van Golden stood fast

inspiration to two younger local artists, John Hesselberth and Joop Schafthuizen. And he was

as a painter, but, paradoxically, precisely by embedding his paintings in a web of allusions

held up again as an inspiration to others in the beautiful 1989 exhibition Composition with

and connotations, and by using non-painterly means such as photography and various

Roses, curated by Jan van Adrichem and staged at the Schiedam museum and the Centraal

printing techniques. One could say that his work problematized the art of painting, but such a

Museum in Utrecht, where he figured alongside his artist friends Paul Beckman, Charlie van

formulation is too sterile and theoretical to capture his sensitive and intuitive process. He was

Rest and, once more, Joop Schafthuizen. The current exhibition at Parts Project in The Hague

primarily concerned with the visual aspect of everything he created, and indeed everything

features over a dozen of his admirers, but the roster could have been substantially greater

he did; he had a rare eye for detail and nuance, and worked with great precision. I know of few

without much effort. Besides Dutch artists, the selection includes a few foreigners: in the

other artists who were as perfectionistic as Van Golden. These qualities, I suspect, were honed

last decades of his life, Van Golden had several solo exhibitions in museums and galleries

through his training as a machinist at a vocational school and his work as a window dresser

in Belgium, England, France, Italy and Switzerland, as well as Japan and the United States,

at the Rotterdam branch of the Bijenkorf department store, rather than through the evening

which garnered him new fans amongst his international colleagues.

courses he concurrently attended at the Rotterdam Academy of Art.

The title of the exhibition, After Daan van Golden, can be interpreted in two ways,

Van Golden’s output as a painter is modest; by my estimation he only produced

to mean either ‘in the manner of Van Golden’ or ‘following on Van Golden.’ ‘In the manner of’

around 150 paintings from the time of his extended stay in Japan in 1963/1964 until his death

should not be taken too literally: the example set by Van Golden doesn’t so much concern his

in 2017, some of which were lost or were destroyed by the artist himself (the number excludes

style or subject matter (I am perhaps the only exhibitor who copied one of his works, albeit

his early figurative paintings and abstract expressionist canvasses from the early nineteen

using different materials) as it does the contemplative, meditative sensibility from which his

sixties). It is a remarkably low figure, when measured against a period of over five decades. In

art springs. Van Golden’s approach to art greatly impressed his circle of fellow artists from

addition, his focus gradually shifted towards photographs, works on paper, prints, and found

the outset of his career, and his influence has only grown later in his life and after his death.

graphic material which he appropriated. This expanding universe of imagery greatly enriched

Amongst the younger generation of artists there are many who consider themselves to be

his oeuvre, causing the rare paintings to sparkle like widely scattered stars.

‘following on Van Golden’ - like the participants in this exhibition, who are inspired by various
aspects of his work and by his conception of art.

He was a painter through and through, as evidenced by what is perhaps his most
important and original contribution to the visual arts: the creation of painterly installations.
The earliest example is a series of three exhibitions held in 1966 at three separate locations,
each devoted to a single year. The Stedelijk Museum in Schiedam staged Van Golden
1964, Steendrukkerij De Jong in Hilversum Van Golden nineteen hundred sixty-five, and the
Rotterdam gallery Delta Van Golden White Painting, with paintings from 1966. The design
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of each show was rigorously adapted to the space, like in Hilversum, where, for example,
bands of color extended from a painting onto the underlying wall. By contrast, the works
in his subsequent solo exhibition in 1968 at Gallery 20 in Amsterdam, and his memorable
contribution to the Kassel Documenta of the same year were positioned more freely, in a less
strictly coordinated program.
With Le Vide by Yves Klein, from 1958, and a few other exhibitions from the
nineteen sixties, Van Golden’s early shows were harbingers of a sensibility that only became
commonplace with the advent of conceptual art around 1970, where the act of exhibiting
itself, in a concrete, spatial sense but also in a conceptual sense, became the focal point of
artists. By that time Van Golden had retreated from the art world. He was still painting, albeit
at a slower pace. But he spent most of his time travelling, going on extended journeys across
Asia and Central- and South America, and it was not until 1978 that he re-entered the public
eye. The solo exhibitions he staged in the subsequent decades, in galleries and museums,
were exquisitely crafted, stimulating affairs. It was amazing to see how he managed, time and
24

again, to create fresh connections between familiar works. And these shows sometimes gave
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rise to new works when, for example, Van Golden superimposed exhibition photographs, or
removed the binding of a catalogue and framed the loose, double sheets so that text and
images were combined and ordered in new, unexpected ways.
Van Golden’s art is almost always art about art, to be sure. His reverence for artists
new and old is evident, from Dürer and Leonardo to Giacometti, Matisse and Pollock. Their
works are endlessly reproduced and paraphrased by Van Golden, as is his own art. Original
images become prints, which morph again into original images. In this way, his oeuvre has
become a sort of house of mirrors where new vantage points continuously reveal new
perspectives to the viewer. Van Golden’s contemplative character, his receptivity to the
beauty of the world in general and the world of art in particular, and the meticulous precision
with which he captured these worlds in his work, all form a rich legacy and a wellspring from
which artists will draw long After Daan Van Golden.
Magali Reus

Carel Blotkamp

Dearest (Short the Electric), 2018
Milled and powder coated aluminium and steel, hex nuts and bolts, fiberglass and
polyester resin, pigments, milled and sprayed model board, C-type print, etched
acrylic, engraved aluminium
218 x 126 x 90 cm
Courtesy Magali Reus, The Approach London, Galerie Fons Welters Amsterdam
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Carel Blotkamp

Maurice van Es

Study in blue after Matisse (after Daan van Golden), 2006

Testimony III, 2018-2021

Sequins on plastic film

Film installation

196,5 x 127 cm

Variable dimensions

Courtesy Andriesse~Eyck Gallery Amsterdam
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Niek Hendrix
Study of a Window (The Tale of Zeuxis and Parrhasius), 2021
Oil on panel
90 x 67,5 cm

Fergus Feehily
The House, 2019
Carboard, artist made plinth, found cloth and wood
22 x 16 x 6,5 cm, plinth 115 x 30 x 30 cm
Courtesy Galerie Christian Lethert Köln
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Alice Tippit
Hide, 2020
Oil on canvas
45,7 x 38 cm
Courtesy Kimmerich Gallery Düsseldorf

Kees Goudzwaard
Very Light, 2020
Oil on canvas
100,2 x 75,1 cm
Photo Peter Cox
Courtesy Zero X Gallery Antwerp
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Indigo Deijmann
Left
Meditation symbol, Chimps digging holes, 90s Gwyneth Paltrow, Boxershort, Marcus Rashford, Stages of trance, Mahogany
Nokia, Timothée Chalamet, Solid country gold, Robert Pattinson Deer, Tim Dlugos, Planet Hollywood, Lava lamp, Slint,
Machinery, Sylvia Plath, Batsheva Ross painting, Steven Berghuis, Beer, Nude, Seahorse, Dachshund, Police found statue from
Rome, Disposable gloves, David Trinidad, 2021
Wood, inkjet prints
60 x 45 x 10 cm
Indigo Deijmann
Middle

Musée des instruments de musique, 2021

Timothée Chalamet, 2021

Wood, cardbord, metal, inkjet prints

Oil on wood, inkjet prints

34 x 34 x 16 cm

60 x 45 x 10 cm
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Just Quist
Formation of Colors, 2019
Acrylics, pencil on canvas
92 x 67 cm

Mirthe Klück
I'll Be Your Mirror, 2018
Silkscreen on aluminium foil
125 x 100 cm
Courtesy Fred&Ferry Gallery Antwerp

ADDRESS
Parts Project
Toussaintkade 49
2513 CL Den Haag
+31 (0)6 - 28 90 06 91
www.partsproject.nl
info@partsproject.nl
i
OPENING HOURS
Thursday - Saturday 12.00 - 17.00
Sunday 13.00 - 17.00
Brochure published in conjunction with the exhibition
After Daan van Golden at Parts Project, The Hague,
5 September – 7 November 2021.
Curators | Niek Hendrix, Robbin Heyker
Text | Carel Blotkamp
Translation | Jasper Blotkamp
Design | Loes Schepens
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