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Lee Kit, 38 is de kunstenaar, geboren in Hong Kong en woonachtig in Taipei. Met een 
groot artikel in Parkett én een dubbelexpositie in het Walker Art Center in Minneapolis en 
het S.M.A.K. in Gent staat hij deze zomer vol in de belangstelling. En terecht, in Gent kun 
je zien waarom. 
Op de terugweg drong zich één vraag vooral op: was het de tentoonstelling als geheel of 
waren het de werken afzonderlijk? Lee’s beeldtaal is licht en verfijnd, op momenten heel 
indringend maar soms ook ondoorgrondelijk. Neem zijn fixatie op handen. In allerlei 
werken komen ze voor, bewegend of bevroren in een gebaar. Soms ook indirect, 
bijvoorbeeld in werken waarin het over handcrême gaat. Ook al zoiets, Nivea! 
Handen staan voor verbinding maar ook voor een gebarentaal die grenzen overschrijdt en 
uit ons collectieve bewustzijn put. Al kijkend en associërend kom je een heel eind en toch, 
je houdt het gevoel dat het hier om iets heel persoonlijks gaat, iets dat toch vooral met de 
bijzondere culturele achtergrond van de kunstenaar te maken heeft – Nivea in China? -, of 
anders wel met zijn intieme leven. Hoe dan ook: iets waar je buiten staat. 
Dat je dat niet als een belemmering ervaart komt omdat je al binnen was. Dit is het punt 
waar alles om draait: over het spel dat Lee met binnen en buiten speelt, de wijze waarop hij 
beelden projecteert in de ervaringsruimte van het individu. Dit is het moment ook dat 
Johannes Vermeer in beeld komt, de favoriete schilder van Lee en de kunstenaar die hem 
op het goede spoor heeft gezet. 
Een Chinees in de ban van Vermeer, het zal meer voorkomen. Waar het bij Lee Kit om gaat 
is echter dat hij Vermeer niet alleen bewondert maar ook lééft. Zoals de Hollandse meester 
het in de zeventiende eeuw deed, zo doet hij nu: al schilderend een plek voor jezelf 
afbakenen en middels kunst positie nemen in de wereld. Of ook: het leven inrichten rond 
de intimiteit van het dagelijkse bestaan en de kunst inbrengen om dit uit te vergroten tot 
een tijdloos, bovenpersoonlijk beeld. 
De tentoonstelling in Gent maakt voelbaar wat dit kan betekenen. Je komt binnen in een 
huiselijk interieur. Het gedempte licht dat door de half afgedekte vensters naar binnen 
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valt, de stukken vloerbedekking die, nauwkeurig gearrangeerd, her en der zijn neergelegd, 
de schemerlamp in het hart van de ruimte, de blauw getinte muren, uit alles spreekt 
dezelfde verstilde intimiteit die we ook van de schilderijen van Vermeer kennen. Alleen, nu 
niet als object van waarneming maar als ruimte van beleving, niet geprojecteerd op een 
vervlogen tijd maar overgeheveld naar de realiteit van nu. 
Niet dat daarmee alles is gezegd, zeker niet. Lee’s werk mag dan alle mogelijke 
verwijzingen bevatten – behalve naar Vermeer met name ook naar Kafka -, uiteindelijk 
gaat het toch vooral om Lee zelf, om zijn persoon en zijn verbeeldingswereld. Om een 
kunst waar je niet zomaar binnen komt maar die des te fascinerender is omdat ze vreemd 
en ver maar evengoed dichtbij en invoelbaar is. 

B De schilderkunst van Johannes Vermeer 
Een van de grote problemen van kunstgeschiedenis is dat het vak als wetenschappelijke 
discipline maar moeilijk serieus genomen kan worden. Blijft ze trouw aan haar onderwerp, 
kan ze geen wetenschap zijn, wil ze de wetenschap dienen dan moet ze de kunst 
verloochenen. 
De schilderijen van Johannes Vermeer zijn de uitvergroting van deze paradox. Het zijn bij 
uitstek beelden die zich onmiddellijk mededelen, die alle woorden doen verstommen en 
die een kennen impliceren dat aan taal voorafgaat. Alle duiding die er vervolgens op wordt 
losgelaten is bij voorbaat ijdel. 
Daar komt bij dat we van de schilder vrijwel niets weten. Waar de kunsthistoricus zich 
maar al te graag vastklampt aan uitgebreide beschrijvingen van het leven van de 
kunstenaar, zijn omgeving, zijn opleiding, zijn vrienden en zijn vakbroeders is deze escape 
bij Vermeer niet gegeven. We tasten in het duister en van het beetje dat wél bekend is 
worden we nauwelijks wijzer.   
We moeten het doen met de kunst zelf, maar wat voor een kunst!  
Toch zijn er weinig kunstenaars die zoveel onderzoek hebben voortgebracht als Vermeer. 
Juist de schilder waar we vrijwel niets van weten geeft in zijn werk blijk van een uiterst 
precieze, methodische werkwijze. De cirkel is rond: geen kunst die zich zozeer leent voor 
een wetenschappelijke analyse als die van Vermeer. 

C  Brieflezende vrouw 
 Art Update 31 maart 2012 

Op de site van het Rijks kun je het werk in zijn nieuwe glorie bewonderen: Brieflezende 
vrouw van Johannes Vermeer. Alle publiciteit en opwinding is terecht. Brieflezende vrouw 



is een van de mooiste schilderijen van Johannes Vermeer. Ik ben geneigd te zeggen: een 
van de mooiste schilderijen ooit. Na een uitgebreide opknapbeurt en een daarop volgende 
tournee in Japan is het nu weer terug op zijn thuisbasis.  
De restauratie heeft ons weer een stuk wijzer gemaakt. Wat blijkt? In latere tijden is aan 
een stoelpoot gerommeld. De parelketting op de tafel is niet van Vermeer. Oorspronkelijk 
was het schilderij iets kleiner. Goed om te weten natuurlijk. Spannend ook zijn de nieuwe 
inzichten over de techniek van de schilder. Dat-ie om zijn blauw blauwer te krijgen er een 
transparante laag groen over heen zette. Dat soort dingen. 
Maar wie maalt om dat soort kennis als er zo veel te genieten valt?.  
Brieflezende vrouw is veel meer dan een van de toppers uit de Hollandse Gouden Eeuw. 
Het is een van die uitzonderlijke werken die staan voor de schilderkunst als geheel. Die 
haar essentie verbeelden en haar hele geschiedenis samenvatten. In dit geval des te 
indrukwekkender omdat het met zo’n eenvoudige middelen gebeurt. Want zien we hier 
eigenlijk? Niets meer toch dan een vrouw die bij het raam een brief leest. Alledaagser kan 
haast niet. 
Je zou het natuurlijk kunnen hebben over allerlei details en verwijzingen die ons dichter bij 
haar persoon en haar wereld brengen. Dat ze waarschijnlijk de vrouw van een koopman is 
die, getuige de kaart op de achtergrond, zijn geld verdient met de zeehandel. De brief zal 
dan ook wel van hem zijn, de geliefde die ver weg is maar zich nu tot haar richt. 
Maar maakt dat het tot kunst? Nee toch? Om het daar over te hebben moeten we om te 
beginnen ons verplaatsen in de rol die de kunstenaar voor ons als toeschouwer in gedachte 
had. Wie zijn wij en hoe verhouden we ons tot het beeld?  
Alleen al dit: zoals wij als toeschouwer door het ‘venster’ van het schilderij naar haar 
kijken, zo kijkt zij, een kwart slag van ons weggedraaid, door het virtuele venster van de 
brief naar een voor ons onbekende wereld. Wij kijken naar haar, zij is in gedachte bij een 
geliefde ergens anders. Het licht dat door het venster voor haar naar binnen valt voegt aan 
de scène een metafysische dimensie aan toe. Het aardse licht dat wij zien toont de wereld 
in zijn fysieke gedaante, zij heeft deel aan het goddelijke licht. Het licht waar alles uit 
voortkomt en alles weer in oplost. Met minimale middeleen schept Vermeer een beeld van 
een alomvattende transcendentie. Eindeloos mooi. 

D Luie schilders 
 Art Update 6 juni 2013 

Gisteren in de cultuurbijlage van de Volkskrant nam Rutger Pontzen het op tegen Hans 
den Hartog Jager, de collega-criticus die het bestond om hedendaagse kunstfotografen als 
luie schilders te bestempelen.  



Schilderkunst versus fotografie: op zich een interessante discussie die echter aan beide 
kanten op zwakke gronden wordt gevoerd en daardoor tot nogal bizarre conclusies leidt. 
Zoals dat fotografen in de wereld staan en schilders er tegenover. Of dus dat fotografen luie 
schilders zijn. Nou ja. 
Het eerste wat aan de discussie ontbreekt is het gegeven dat fotografie als zienswijze al een 
lang leven had voordat ze haar intrede deed als afdrukprocédé. In de oude wereld werd de 
schilderkunst in de eerste plaats geroemd om haar vermogen de werkelijkheid 
natuurgetrouw na te bootsen. Wij mogen dat dan wel een beperkte definitie van kunst 
vinden, onze voorouders dachten daar toch echt heel anders over. Het zuiver mimetische 
aspect gold als wezenlijk. 
In de moderne tijd verandert de rol van de kunst. Ze krijgt een autonome status maar 
ontwikkelt tegelijkertijd een verdiepte belangstelling voor de zuiver optische kanten van 
het zien. In de zeventiende eeuw al maakten schilders op ruime schaal gebruik van 
camera’s, compleet met lenzen, spiegels en matglas. Het enige dat nog aan het apparaat 
ontbrak was de gevoelige plaat. 
Er is veel voor te zeggen om Johannes Vermeer als een van de eerste grote fotografen te 
beschouwen. Kijk naar De muziekles. Een fantastisch schilderij, of moeten we in dit 
verband beter zeggen, beeld? Een beeld dat in zuiver visueel opzicht inderdaad veel van 
een foto wegheeft: de perspectief, het licht, het spel met scherpte en onscherpte. Vermeer 
was een van die schilders die de wereld door de lens van de camera bestudeerden. En dat is 
duidelijk te zien.  
Wat het schilderij tot kunst maakt is weer iets heel anders. Dan gaat het over kwaliteiten 
als de beeldregie, de compositie, zowel in de ruimte als op het platte vlak. En dan 
natuurlijk het licht, niet als optisch verschijnsel maar als element van de beeldconstructie. 
Met het schilderen an sich hebben deze niets van doen. Wat maakt het uit hoe het is 
uitgevoerd? Olieverf of cibachrome? Schilderkunst of fotografie? Eigenlijk is het gewoon 
een non-discussie. Waar het wat de kunst betreft op aan komt is visie, beeldend vermogen.  
Nog iets: tot het midden van de twintigste eeuw had de schilderkunst het monopolie van 
het beeld. Niet omdat men de voorkeur aan het medium gaf, maar simpelweg omdat er 
geen alternatief was. Toen dat er wél kwam maakten kunstenaars er ook meteen gebruik 
van. Vanaf de jaren zeventig was dat met name de fotografie. Anderhalve eeuw na haar 
uitvinding als afdrukprocédé, maakten nieuwe technieken als cibachrome grote lichtechte 
prints in kleur mogelijk. Het eerste dat een grote fotograaf als Jeff Wall deed was 
aansluiting zoeken bij de schilderkunst met heel haar rijke arsenaal aan beelden. Om 
zichzelf te ontwikkelen tot een de grote kunstenaars van nu. 



E Kijken door de camera 
Johannes Vermeer als de eerste fotograaf. Het klinkt misschien gezocht maar het tegendeel 
is waar. De Engelse onderzoeker Philip Steadman publiceerde niet zolang geleden nog een 
studie die een verrassend nieuw licht wierp op de atelierpraktijk van de schilder. Dat 
Vermeer waarschijnlijk van een camera obscura gebruik maakte was al langer bekend, dat 
hij in een speciaal geprepareerde ruimte werkte die voorzien was van een black box, is 
nieuw. Steadman onderbouwt zijn bevindingen met sterke argumenten. Op basis van de 
analyse van een tiental Vermeers komt hij tot de conclusie dat ze allemaal dezelfde ruimte 
laten zien en zijn gemaakt met behulp van een op het doek geprojecteerd en overgetrokken 
beeld. Een theorie die wordt bevestigd doordat uit zijn reconstructie bleek dat van zes 
schilderijen de maat exact overeenkomt met de afmetingen van het op de achterwand van 
de box geprojecteerde beeld.  
Zoals gezegd: Steadman onderbouwt zijn studie heel degelijk en reikt overtuigende nieuwe 
argumenten aan voor de conclusie dat Vermeer inderdaad als een fotograaf te werk ging. 
Wat niet wegneemt dat de titel van  het boek waarin hij zijn bevindingen publiceerde de 
plank lelijk misslaat. Vermeer’s Camera: Uncovering the Truth Behind the Masterpieces. 
Het mysterie achter zijn meesterwerken onthuld. Hoezo? Alsof de kwaliteit van een 
kunstwerk in de technische uitvoering zit en elke schilder die over soortgelijke middelen 
had beschikt tot dezelfde resultaten had kunnen komen! Een wat dieper gravende 
bespreking van een van de genoemde schilderijen, Dame aan virginaal, ontkracht deze 
misvatting en brengt Vermeer naar voren als een schilder met een geweldige technische 
bekwaamheid maar vooral ook als een modern, conceptueel kunstenaar die een unieke 
beeldende zienswijze koppelt aan een grootse visie op het bestaan. 

F Genrekunst 
De opkomst van het genre is een van de grote verhalen van de schilderkunst van de 
zeventiende eeuw. Vermeer is de belangrijkste exponent van deze ontwikkeling en laat als 
geen ander zien wat ze behelst: een voorstelling ontleend aan het dagelijkse leven, een 
beeldtaal ontdaan van expliciete betekenissen en een kunst die juist daardoor in staat is 
om zijn kracht te tonen. 
Het verhaal van de genrekunst brengt ons terug naar de vijftiende eeuw - de tijd van Jan 
van Eyck -  toen de eerste voorstellingen ontstonden die ontleend waren aan het dagelijkse 
leven. Daarvoor bestonden er in principe maar twee typen kunst: portretten en religieuze 
voorstellingen. De eerste vernieuwingen tekenden zich in de loop van de vijftiende eeuw 
met name in de prentkunst af. Gravures van minnekozende paartjes, van het boerenleven 
of markttaferelen vonden gretig aftrek bij een breed publiek. Met hun mix van 



stichtelijkheid én kijkplezier richtten ze zich met name op de moderne stedelijke burgerij. 
Deze was in de late middeleeuwen uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe klasse waar ook 
de kunst zich in toenemende mate op richtte. 
Vanaf de vroege zestiende eeuw werd het genre met name door Nederlandse schilders 
doorontwikkeld tot een volwaardige nieuwe vorm van realistische schilderkunst. Waar 
deze aanvankelijk nog waren voorzien van een verhalende, vaak bijbelse context, werden ze 
in de loop van de tijd steeds verdergaand ontdaan van expliciete verwijzingen. Met de 
kunst van Vermeer bereikt deze ontwikkeling zijn hoogtepunt. 
Genrekunst genoot in de zeventiende eeuw grote populariteit. Bekende schilders als Pieter 
de Hooch, Gabriël Metsu en Gerard ter Borch waren er de grootmeesters van. Geen van 
hen echter kleedde het beeld zo ver uit als Vermeer, niemand ook maakte zoveel werk van 
de constructie ervan. 

G De ontdekking van Vermeer  
Vermeer mag voor ons dan wel een van de grootste schilders ooit zijn, eeuwenlang was er 
weinig aandacht voor zijn werk. Als verbeelding van het dagelijkse leven stond 
genreschilderkunst in een laag aanzien. Échte kunst ontleende haar thematiek aan de 
geschiedenis, de filosofie en de mythologie en bediende zich van een daarbij passende, 
klassieke vormentaal. 
De kentering kwam in de negentiende eeuw toen, mét de opkomst van de moderne 
burgersamenleving, een nieuwe waardering voor de Hollandse schilderkunst ontstond. 
Théophile Thoré-Bürger was de man die halverwege de eeuw, in een periode dat in de 
eigentijdse kunst het realisme opkwam, verantwoordelijk was voor de herontdekking van 
Vermeer. De catalogus die hij in 1866 van het oeuvre van de Delftse meester publiceerde 
was de eerste serieuze poging tot een inventarisatie. Dat hij met zijn toewijzingen veel te 
enthousiast was zij hem vergeven: van de zeventig werken op de lijst van Thoré-Bürger is 
nog maar de helft over. 
Nog een mooi moment in de geschiedenis van de Vermeer-receptie is de beroemde tekst 
die Marcel Proust in zijn À la recherche du temps perdu wijdt aan ‘le petit pan de mur 
jaune’ in Vermeer’s Gezicht op Delft. Het kleine stukje gele muur wordt in een prachtige 
beschrijving getransformeerd tot het punt waar het hele bestaan in oplost.  

H Een echte Vermeer 
Na de capitulatie van Duitsland en de gevangenneming van Nazi-kopstukken, ontdekt men 
in mei 1945 in de woning van Hermann Göring - opperbevelhebber van de Luftwaffe en 
lang tijd tweede man in de Nazi-hiërarchie  - het schilderij  Christus en de overspelige 



vrouw van Johannes Vermeer, in 1942 voor anderhalf miljoen gekocht van kunsthandelaar 
Han van Meegeren.  
Het verhaal is bekend: Van Meegeren werd gearresteerd op beschuldiging van  
collaboratie - een misdaad die direct na de oorlog zwaar werd bestraft - en bekende onder 
die druk dat hij zelf de maker van het schilderij was. Wat niemand geloofde, totdat hij het 
bewijs leverde door in gevangenschap Christus in de tempel te schilderen. 
Van Meegeren laat weten dat ook het in 1937 door Boijmans gekochte Emmaüsgangers 
van zijn hand is, net als een aantal andere Vermeers die in de jaren dertig opdoken en toen 
een sensatie in de kunstwereld waren. Abraham Bredius was de grote autoriteit die deze 
doeken als echt bestempelde, een oordeel waar hij zelfs nog tijdens de rechtszaak aan 
vasthield. 

I De ontwikkeling van een oeuvre  
Het verhaal van het werk van Vermeer laat zich niet zo makkelijk vertellen. Dit komt niet 
alleen omdat we zo weinig van de schilder weten, maar ook omdat hij als kunstenaar 
binnen een tamelijk nauw afgebakend kader functioneerde, zowel artistiek als 
maatschappelijk. Toen hij na een korte vroege periode eenmaal zijn eigen taal had 
gevonden, bleven verder grote stappen uit. Vermeer werd maar 43 en bovendien, zijn kost 
verdiende hij als kunsthandelaar, niet als schilder. Wat weer niet wegneemt dat hij wel 
degelijk in zijn tijd al als grootheid werd gezien. 
De omslag in het oeuvre trad midden jaren vijftig op toen de kunstenaar halverwege de 
twintig was. Waren het tot die tijd vooral religieuze voorstellingen, daarna beperkte de 
schilder zich hoofdzakelijk tot de bekende, perfect geconstrueerde, intieme scènes ontleend 
aan het dagelijkse leven van de gegoede burgerij. Veelal met een vrouwenfiguur zittend of 
staand in de ruimte, geplaatst in een helder van links binnenvallend licht.  
Een aantal bekende werken staan weer apart: Gezicht op Delft en Het straatje, of ook De 
geoloog en De astronoom. Over het hoe en wat blijft het ook bij deze werken gissen. 

J De schilderkunst 
De titel alleen al: De schilderkunst Vermeers beroemde schilderij in het Kunsthistorisches 
Museum in Wenen is niets minder dan een manifest, een geschilderde verklaring over 
schilderkunst. Dat de titel later is toegevoegd doet er niet toe, het schilderij verklaart 
zichzelf. We zien de schilder die de schilder schildert en treden binnen in een gesloten 
kring van betekenissen. 
Zoals veel schilderijen van Vermeer is het kijken zelf expliciet tot onderwerp gemaakt. We 
zien de scène door het oog van de toeschouwer die een precies te bepalen plaats in de 



ruimte heeft toegewezen gekregen. Met de toeschouwer erbij zijn er drie personen in het 
spel, elk met zijn eigen plaats en betekenis: wijzelf dus, in de donkere ruimte voor het 
gordijn, de schilder in de half verlichte middenruimte en het model in het felle licht dat via 
een onzichtbaar venster naar binnen valt. De suggestie die spreekt uit de opeenvolging van 
de ruimten is op zichzelf al onontkoombaar. We gaan stapsgewijs van donker naar licht, 
van de nabije tastbare werkelijkheid naar een zuiver visuele verschijning. Met ander 
woorden het schilderij verbindt de aardse realiteit van het hier en nu - de ruimte vóór het 
doek - , met een gedachte, tijdloze wereld die zich achter het beeldvlak bevindt. De schilder 
en zijn kunst treden hierbij op als middelaar. 
En dan is er ook nog het model. Getooid met een lauwerkrans en gekleed in een 
ahistorisch, blauw gewaad is ze de muze, de personificatie van de inspiratie die de essentie 
van alle kunst is, de muziek, de poëzie én de schilderkunst. Ook hier weer sluit zich de 
cirkel van betekenissen: de schilder schildert wat hem beweegt.


