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5 Willem de Kooning 

Willem de Kooning is een van de laatste grote schilders in de geschiedenis van de westerse kunst. 
Een ‘Malerfürst’ die in Greenwich Village op Manhattan hof hield en met groot gezag heerste over 
de kunst van zijn tijd. Wat ooit bij een schilder als Rembrandt begon vond in zijn werk haar 
voltooiing: een schilderkunst van puur verf en penseel, van kleur en beweging, maar dan 
vrijgemaakt van elke toegevoegde betekenis.  
Als een exponent van een wereld die was ondergedompeld in twijfel en chaos gaf hij uitdrukking 
aan een volstrekt nieuw artistiek elan, wars van iedere overgeleverde esthetica en doortrokken van 
een aanstekelijke, rauwe vitaliteit. 

A Een Rotterdammer in New York 
 (Art Update 11 juli 2015) 

Alleen al dat accent! Meer dan veertig jaar in New York, het Nederlands al goeddeels verleerd, 
maar nog helemaal een Hollander. Prachtig filmpje, even doorklikken! We zien Willem De Kooning 
die, terugblikkend op zijn beroemde Woman-serie, uitlegt waar het wat hem betreft in de 
schilderkunst om gaat. 
Daarover dadelijk meer, maar eerst even de kunstenaar zelf. 
De Kooning zag zichzelf niet als Amerikaan, ook niet als lid van een beweging, maar simpelweg als 
een individu dat deel uitmaakt van een omgeving. Because you cannot help it. 
Een Rotterdammer in New York. In zijn jonge jaren was hij naar Amerika vertrokken omdat je daar 
met hard werken goed geld kon verdienen. Kunst was iets voor erbij. Totdat zich opeens de 
mogelijkheid voordeed om er fulltime voor te kiezen. Een kans die hij meteen greep. Vijftien jaar 
later was hij, naast Jackson Pollock dé grote ster van de New Yorkse kunstscene. 
De Kooning combineerde de looks van een filmster met het zelfbewustzijn van de selfmade man. 
Recht voor de raap, aan niets en niemand verplicht. Zijn zwaar Hollands accent en zijn 
idiosyncratisch Engels maakten zijn verschijning alleen maar indrukwekkender. 
Flesh is the reason why oil painting was invented. Met dit soort opmerkingen voorzag hij zijn 
schilderijen van een sober maar raak commentaar. Succes en roem maakten hem niet gelukkig. De 
druk om aan verwachtingen te moeten voldoen en de angst door critici in een hokje gestopt te 
worden zetten hem aan om telkens weer radicaal nieuwe wegen te zoeken. It’s exactly in its 
uselessness that it is free. Perioden van grote energie en scheppingsdrang wisselden af met in 
alcohol gedrenkte depressies. 
De scene uit Painters Painting, een film van Emile de Antonio uit 1972, toont de wat oudere 
kunstenaar. Het vuur is er nog maar de sporen van een heftig leven zijn duidelijk zichtbaar. 
Interessanter nog dan wat hij uitlegt is wat hij niet zegt. Je hoort hem er als het ware omheen praten. 
Dat de mond in zijn Woman-schilderijen, net als in het werk van Picasso, ook de getande vagina is, 
een beladen symbool van verleiding en vernietiging. 
Let vooral op zijn laatste opmerking over schilderkunst: It’s kind of absurd, but not doing it is just 
as absurd. 



B Een nieuwe picturale ruimte 
Het fragment brengt ons dichter bij atelierpraktijk van een kunstenaar die primair werkt vanuit 
persoonlijke artistieke probleemstellingen en interesses. Van de schilder die denkt in termen van 
kleur, lijn en compositie en die het gevecht met de materie ziet als dé manier om de ervaring van het 
bestaan te concretiseren. Met zijn typische ‘zweepslagen’ brengt hij de substantie van de verf in 
beweging en vult hij zijn doeken met pure energie.  
Verf is in essentie een vitaliserende maar evengoed een degenererende substantie die, net als alle 
leven onderworpen is aan groei en verval en opgenomen is in een voortdurend proces van  
metamorfose. In die eeuwige cyclus zoekt De Kooning de momenten van de grootste intensiteit. 
De schilderijen waar hij in het filmpje naar verwijst zijn werken uit de beroemde Woman-serie 
waarmee hij in de jaren vijftig faam en rijkdom vergaarde. Beelden van rondborstige, grofgebekte, 
assertieve zo niet agressieve oerwezens, die als groteske uitvergroting van de moderne Amerikaanse 
vrouw diametraal staan tegenover hun Europese seksegenoten. Hoewel duidelijk verwant met de 
ook-niet-malse vrouwen-schilderijen van Picasso gaan De Kooning’s doeken nog een grote stap 
verder. Waar bij Picasso de gedaante van de vrouw - hoe bizar ook - nog altijd onderworpen blijft 
aan de klassieke vormwetten, breekt De Kooning deze laatste radicaal open om vrij baan te geven 
aan de energieën en emoties die rechtstreeks aan de verf en de kwast zelf verbonden zijn.  
Een cruciale notie in dezen is dat waar de moderne schilderkunst haar autonomie bevocht door de 
nadruk te leggen op de platheid van het doek, De Kooning en de Amerikanen de autonome picturale 
ruimte in het centrum van hun onderzoek plaatsen.  

C Action Painting 
In een artikel in ARTnews in 1952 introduceerde Harold Rosenberg de term Action Painting en 
voerde hij De Kooning op als de belangrijkste exponent van deze nieuwe beweging. In dezelfde 
jaren werden trouwens ook labels als Abstract Expressionisme en The New York School gemunt.  
Volgens Rosenburg was het doek in plaats van een ‘ruimte van reproductie’ een ‘arena van actie’ 
geworden. Het onaffe ervan was een essentieel gegeven: pas in de verbeelding van de toeschouwer 
kon het werk zijn voltooiing vinden. De Kooning zelf bevestigde deze opvatting toen hij stelde dat 
je wat hem betreft in zijn doeken van alles mocht zien: ‘een vrouw, een landschap, mijn ideeën over 
ruimte, zolang als je maar geraakt wordt door de intensiteit ervan’.  
Net als zijn beroemde collega Clemens Greenberg zag Rosenburg de jonge Amerikanen in het 
grotere historische perspectief van de westerse kunst als degenen die een lange traditie afsloten en 
een geheel nieuw epos openden: dat van een bevrijde kunst die louter in dienst stond van de 
individuele existentiële ervaring.  

D Elaine & Bill 
Het verhaal van Willem De Kooning is ook dat van het leven dat hij deelde met Elaine, de 
kunstenares die na hun huwelijk als ‘E de K’ haar eigen succesvolle carrière volgde en met wie hij, 
alle escapades en crises ten spijt, zijn leven lang verbonden bleef.  
Hun turbulente relatie dient als raamvertelling voor een schets van het bohemien-kunstenaarschap 
zoals dat in de jaren vijftig in New York werd geleefd. Centrum van actie is éérst Greenwich 
Village, de shabby kunstenaarswijk aan de zuidwestkant van Manhattan, en later de open ruimte van 
Long Island met zijn luxueuze villa’s. Naast het leven van Elaine en Bill komt ook dat van Lee 
Krasner en Jackson Pollock in beeld. Ook het verhaal van Willem’s dochter Lisa de Kooning 
(1956-2012) is in dit verband interessant. 



E Het begin 
Toen De Kooning in 1926 de oversteek naar de VS maakte was dat vanuit het vooruitzicht om als 
huisschilder en decorateur met hard werken goed geld te kunnen verdienen. Kunst was iets voor 
erbij. De omslag kwam pas in 1937, nadat hij in het kader van het Federal Art Project, twee jaar full 
time aan de slag was geweest met het ontwerpen van muurschilderingen. Voor het eerst ervoer hij 
de opwinding en de vrijheid van het kunstenaarschap. Wat tot die tijd een belangrijke 
nevenactiviteit was geweest, werd nu de focus van zijn bestaan. Het begin van de relatie met Elaine 
valt met dit moment samen.  
Een van de eerste De Koonings is Two Man Standing uit 1938, dat wellicht kan worden gezien als 
een gestileerd dubbelportret van hemzelf met zijn grote vriend Arshile Gorky. De stijl van het werk 
doet sterk denken aan het realisme van Louis Le Nain.  
Een jaar later volgt het bezoek aan de grote Picasso-tentoonstelling in het MoMA, een ronduit 
cruciale ervaring. De eerste vrouwen-schilderijen laten de invloed van de grote meester al duidelijk 
zien, zij het dat ook de portretten van Ingres er in doorklinken: Seated Woman uit 1940 en Pink 
Lady, 1944. 
De Kooning’s eclecticisme heeft evenzeer betrekking op de oude als op de moderne kunst en is 
typisch voor de schilder die zijn werk primair ziet als een persoonlijk engagement met ‘de 
schilderkunst’.  
Pink Angels uit 1945 markeert een volgend belangrijk moment: de introductie van de vrije 
schriftuur en een verregaande abstrahering. Picasso is nog steeds belangrijk maar inmiddels zijn er 
ook nieuwe impulsen bijgekomen: het werk van de surrealisten Joan Miro en André Masson, Gorky 
natuurlijk die zich juist in deze jaren sterk ontwikkelt, maar vooral ook Jackson Pollock, de grote 
nieuwe ster aan het firmament die hij in 1942 leert kennen en met wie hij een intense vriendschap 
én strijd aangaat. 
Met de Black Paintings die van 1947 ontstaan vindt de schilder aansluiting bij nieuwe tendensen die 
de Amerikaanse schilderkunst een eigen gezicht geven en die in deze jaren ook zichtbaar wordt in 
het werk van schilders als Pollock, Tobey en Motherwell.  
De Kooning heeft een uitgesproken hekel aan ‘-ismen’ en onttrekt zich aan ieder kader. Gorky’s 
zelfmoord in 1948 is een shock. Kort daarop volgt Woman, het werk dat algemeen wordt gezien als 
het doorbraakschilderij. Vanaf nu is de signature style van de kunstenaar duidelijk herkenbaar en 
groeit Bill de Kooning uit tot een van de richtinggevende artistieke persoonlijkheden van zijn tijd.  
Het grote succes komt in de vroege jaren ’50, door de grote belangstelling van verzamelaars wordt 
de schilder nu ook financieel onafhankelijk.  

F De weg van de schilder 
It’s exactly in its uselessness that it is free. Deze uitspraak zegt alles over De Koong’s visie op 
kunst. Vrijheid en verandering, voor De Kooning vormden deze het principe waar alles om draait, 
de voortdurende transformatie als de meest elementaire uitdrukking van het leven. 
Ieder succes werd gevolgd door een gevoel van beklemming. De druk om aan verwachtingen te 
moeten voldoen, de angst door critici in een hokje gestopt te worden, het zette hem aan om telkens 
weer radicaal nieuwe wegen te zoeken. Een blik op het oeuvre als geheel laat zien hoe zich deze 
onrust vertaalde in de verschillende fasen: van figuratief naar abstract, van de eerste Women naar de 
landschappen, vervolgens de tweede reeks Women, van schilderkunst naar sculptuur en tenslotte 
naar de abstracte landschappen van de laatste periode. 



G Women 
Hoe fantastisch zijn landschappen ook zijn, maar De Kooning is toch in de eerste plaats de schilder 
van de Women. Hoe het precies werkt is moeilijk te doorgronden maar duidelijk is dat juist dit 
onderwerp het beste aansluit bij de typische zienswijze van de schilder. Zou het de identiteit van 
vlees en verf zijn - zoals  schilder zelf gesuggereerde -, of het gegeven dat met de beweging en de 
energie die erin is samengebald de schilderijen ook nadrukkelijk ook over lust en verleiding 
spreken? De pure zintuiglijkheid ervan dus?  
Hoe het ook zij, van de eerste nog naturalistische portretten van Elaine tot aan het extatische - of 
moeten we zeggen: delirische? - Woman Accabonac uit 1966 zijn de De Kooning’s Women-
schilderijen één lang onderzoek naar de expressieve mogelijkheden van vrij uitvloeiende verf. 
Tegelijkertijd staan ze ook voor de levenslange poging van de kunstenaar om middels verf en kleur 
zo dicht mogelijk bij het wezen van de vrouw te komen. 

H Rosy-Fingered Dawn at Louse Point 
Dankzij het gedurfde aankoopbeleid in een tijd dat het museum nog internationaal koploper was, is 
het Stedelijk Museum in Amsterdam de trotse bezitter van enkele van de mooiste De Koonings. 
Rosy-Fingered Dawn at Louse Point is hier een van. Voor veel liefhebbers zelfs hét hoogtepunt van 
het oeuvre. In zijn subtiele balans en helderheid een bijna klassiek schilderij, met zijn fabuleuze 
brushwork een De Kooning die wat zijn expressieve kracht betreft vrijwel alle andere in de 
schaduw stelt. En met dat alles een doek dat in de intensiteit van zijn licht en kleur elke fysieke 
gewaarwording op toverachtige wijze doet oplossen in een oneindige ruimte.  

I De late De Koonings 
De late De Koonings vormen een verhaal apart, zowel als het gaat om de schilderkunstige kwaliteit 
als om de omstandigheden waaronder ze werden gerealiseerd. Twee aspecten die natuurlijk nauw 
met elkaar zijn verweven.  
Feit is dat De Kooning tot op hoge leeftijd actief bleef en dat hij na zijn zeventigste nog enkele van 
zijn mooiste en beroemdste werken realiseerde. North Atlantic Light uit 1977 - een van de 
pronkstukken van het Stedelijk - is daar wat mij betreft het mooiste voorbeeld van.  
Feit is ook dat tegen het einde van jaren zeventig de intensiteit van het schilderwerk duidelijk afnam 
en een poëtische lichtheid de plaats innam van de expressieve rauwheid die zo kenmerkend is voor 
het oeuvre als geheel. In het begin van de jaren tachtig levert dit nog een paar hele mooie, ingetogen 
en verstilde werken op.  
De rest van het verhaal wordt, op z’n zachts gezegd, troebel. Ook nadat bij de schilder Alzheimer is 
geconstateerd blijft hij - daartoe aangezet door zijn dochter Lisa? - doorwerken en worden zijn 
werken in de markt  gezet. Oók als ze nog maar een schim zijn van de werken die hem roem 
brachten.


