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Dindi van der Hoek 

(1976) (kunstenaars-

naam dindi.) is met 

haar geënsceneerde

onderwaterfoto-

grafie op zoek naar 

tweedeling en balans 

van de innerlijke te-

genstrijdigheid in de 

vrouwelijke psyche. 

Waterspiegelingen en 

reflecties zijn een

belangrijke basis 

geworden in de 

zoektocht naar haar 

eigen beeldtaal. “Er 

is altijd een keerzijde 

in het beeld. Dat wat 

eerst sprookjesachtig, 

esthetisch lijkt, krijgt 

een gedaante

waarin frustratie en 

destructie de over-

hand krijgen.”

Henrique van  

Putten (1977) 

haar werk is zeer 

kenmerkend door 

het verhalende en 

associatieve karakter 

en de opbouw uit 

figuratieve kleurrijke 

beeldelementen.

Dierfiguren staan 

hierin centraal. Haar 

inspiratie haalt ze uit 

haar poging zich tot 

God te verhouden. 

Hierbij staat het 

menselijk tekort, ‘La 

condition humaine’, 

centraal: de mens als 

een beperkt wezen 

die voornamelijk 

gedefinieerd wordt 

door zijn of haar

tekorten.

Marie Louise 

Elshout (1967) 

gebruikt het Sublieme 

als concept en 

schildert voornamelijk 

landschappen die 

gebaseerd zijn op de 

19e Eeuwse fotogra-

fie en schilderkunst, 

de landschappen 

fungeren als decor 

voor taferelen die 

vaak vervreemding 

oproepen.Een fasci-

natie voor sektarische 

gemeenschappen 

resulteert in werken 

waarin de voorname-

lijk wrede kant van 

de menselijke natuur 

wordt verbeeld en 

taboes en bijgeloof 

centraal staan. De 

duistere doeken 

werken sterk op de 

zintuigen, zijn onheil-

spellend maar tonen 

bij nader onderzoek 

altijd hun licht.

Birgitta Sundström 

Jansdotter (1966) 

schildert monumen-

taal, brutaal en met 

een knipoog naar 

de‘gangbare’ regels 

binnen de schilder-

kunst. Haar werken 

zijn een samensmel-

ting tussen materiaal 

en onderwerp waarbij 

de figuren tegelij-

kertijd contrasteren 

met, en opgaan in de 

achtergrond. Zij

exposeerde in 

galeries en deed 

mee aan kunstbeur-

zen in Zuid-Korea, 

Hong-Kong, Zweden, 

Italië,België, Spanje, 

Duitsland en Neder-

land. In 2007 ontving 

zij de Jacob Hartog 

prijs in Den Haag.

NOCTURNE is een kunstenaarscollectief bestaande uit dindi. (fotografie), Henrique 
van Putten (sculpturen), Marie Louise Elshout (schilderen) en de Zweedse Birgitta 
Sundström Jansdotter (schilderen). Het collectief is in 2012 ontstaan vanuit een 
gedeelde fascinatie voor vervreemding en de meerduidige aspecten van het bestaan. 
Het associatieve werk van de vier vrouwelijke kunstenaars raakt sterk het vlak 
van de esthetiek maar is ook ambivalent; dat wat je ziet is niet altijd wat het lijkt. 
NOCTURNE verbeeldt een schemergebied waar ruimte is voor dwalingen,  
een andere werkelijkheid die niet altijd door het licht wordt geduld.
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Museum Gouda en hedendaagse kunst 

Museum Gouda is een stadsmuseum dat regelmatig 
aandacht schenkt aan hedendaagse kunst.

De donkere kant van de schoonheid 

Zoals Armando “de schoonheid van het kwaad” 
toont, zo toont diametraal omgekeerd “de donkere 
kant van de schoonheid”. Schoonheid is niet alleen 
mooi en zuiver, schoonheid kan ook pijn doen, ter-
gen, wringen. In het werk van NOCTURNE komen 
veel vrouwen en veel dieren voor. Ze zijn knap, maar 
blijken bij nadere beschouwing geketend, in een 
kooi, mismaakt, onder water, eenzaam, geen adem, 
te zijn. Verdreven uit het paradijs, met een zoete 
herinnering aan vroeger. Sprookjesachtig, maar toch 
net niet. NOCTURNE schept een geheel eigen 
universum, dat misschien wel heel goed aansluit bij 
enkele wrede, Bijbelse taferelen in de Gasthuiskapel, 
bij een van onze topstukken: Het dode kindje, bij de 
martelwerktuigen in de kelder, het goudleren behang.

Toonzalen 
De vier kunstenaars van NOCTURNE krijgen elk 
een eigen toonzaal ter beschikking. Hier presenteren 
Henrique, Marie Louise, Birgitta en Dindi hun eigen 
werk, autonoom, recent. Verbindend thema is:” 
De donkere kant van de schoonheid”. De kunste-
naars kunnen in hun “eigen” zaal een ander lid van 
NOCTURNE uitnodigen om met werk te comple-
menteren. De kunstenaars kunnen ook putten uit de 
collectie in de Schatkamer (behalve pronkstukken) 
om eigen werk aan te vullen, of te reageren op. 
Ook reservelijsten op zolder staan ter beschikking. 
Elke toonzaal zal een eigen identiteit hebben, maar 
het geheel is organisch verbonden met de sfeer in 
Museum Gouda.

Ruim 
In het Ruim van Museum Gouda, de voormalige 
opvangruimte voor daklozen en zwervers, hangen 

nu schuttersstukken, groepsportretten van schutters 
uit de 17e eeuw. Tachtig mannen die toen de toon 
aangaven in de stad; geen vrouw te bekennen. Hoe 
reageert NOCTURNE op dit vertoon van mannelijk-
heid, macht, praal? NOCTURNE intervenieert hier 
als collectief. Worden de schutters geprovoceerd, 
uitgelachen, genegeerd door NOCTURNE? Worden 
er groepsportretten van vrouwen ingebracht? Tachtig 
vrouwen? Museum Gouda daagt NOCTURNE uit om 
een eigen artistiek statement in het Ruim te maken.

Gasthuiskapel 

In de Kapel van Museum Gouda hangen en staan 
de 16e eeuwse altaarstukken die de Beeldenstorm 
hebben overleefd. Welbeschouwd is Maria de 
hoofdpersoon in deze ruimte; afwisselend afge-
beeld als maagd (belaagd door engel Gabriel), 
als verloofde van Jozef, als moeder van het kindje 
Jezus, als vluchteling op weg naar Egypte, stervend, 
als heilige omringd door vrouwelijke! heiligen. Hoe 
reageert NOCTURNE op deze beelden van Maria? 
Of gaat NOCTURNE juist aan de haal met Jozef? 
Of focust NOCTURNE op de talloze dieren die een 
bijrol hebben in alle religieuze taferelen? Aangezien 
de Gasthuiskapel permanent vol staat en hangt met 
grote schilderijen, is er amper wandruimte beschik-
baar voor NOCTURNE. Alleen de witte voorzetwand 
van “te gast in de Gasthuiskapel” is beschikbaar.De 
uitdaging is dus hier niet alleen artistiek, maar ook 
ruimtelijk en technisch. Gaat NOCTURNE over op 
3D? Gaat NOCTURNE ander materiaal gebruiken 
als pur of steen? Komt er een rij vitrines of pilaren?

Avontuur 
Museum Gouda en NOCTURNE gaan met elkaar 
een open avontuur aan, uitmondend in een grote 
tentoonstelling, waarbij de beelden uit de 16e eeuw 
en 17e eeuw beantwoord worden met beelden uit 
de 21e eeuw. •

Schoonheid is niet alleen 

mooi en zuiver, 

schoonheid kan ook pijn doen, 

tergen, wringen.
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Het is niet gewoon een tentoonstelling in de zalen van het museum. Het is een 
ontvangst van de kunstenaars van het collectief NOCTURNE dat de gehele begane 
grond van het ‘museum tussen hemel en aarde’ ter beschikking krijgt. De muren en de 
vloeren, met hun rijke geschiedenis; ze hebben bedelaars, zwervers, gekken, proveniers 
en zieken opgevangen. Ooit was er een paap voor het gasthuisaltaar, later werd er 
gekerkt door de gereformeerden, en nog later door de contraremonstranten. Er is brood 
gebakken, bier gebrouwen, er werden boeken verzameld. Regenten en chirurgijns 
hebben er vergaderd. En zeventig jaar geleden werd de stadscollectie kunst binnen-
gebracht, de altaarstukken en de schutterstukken. In die geschiedenis, in die sfeer, 
komen nu Henrique van Putten, Birgitta Sundström Jansdotter, Marie Louise Elshout  
en Dindi van der Hoek hun kunsten vertonen. Niet gewoon in een tentoonstelling,  
maar in contact met de sfeer en de collectie van het museum. Is er een match?

Ik heb juist deze vier kunstenaars uitgenodigd omdat hun werk associatief aansluit bij 
de rijke geschiedenis van de panden tussen kerk en haven: het Catharina Gasthuis 
en de Gasthuiskapel. Het zijn vier vrouwen, en ook dat is niet helemaal toevallig. Een 
van mijn voorgangers, Josine de Bruyn Kops, had een grote voorkeur voor vrouwelijke 
kunstenaars, zowel in haar expositiebeleid als in haar aankoopbeleid. Dat was toen 
progressief. Nu hebben wij die voorkeur niet meer. Maar dit vrouwencollectief past wel 
goed in de traditie van Museum Gouda. Ik heb het collectief uitgedaagd om te reageren 
op de zeventig mannen die nu het Ruim bevolken, de schutters uit de zeventiende eeuw. 
Ze hangen onbewogen in het Ruim, stoer, formeel poserend. Lukt het NOCTURNE  
deze stijve mannen in beweging te krijgen? Dertig jaar na Josine de Bruyn Kops wordt  
de man-vrouw verhouding in Museum Gouda weer gethematiseerd.

Een van de kunstenaars van NOCTURNE is Henrique van Putten. Haar kunstenaar- 
zijn is religieus geïnspireerd. Het is het verhaal van de schepping, de zondeval, de ark 
van Noach, de onvolmaaktheid van ons bestaan op aarde dat haar bezighoudt. Dat 
past natuurlijk wonderwel in ‘het museum tussen hemel en aarde’. Als beeld gebruikt 
Henrique van Putten vaak het kwetsbare of gekwetste dier. Het vogeltje, de zwerfhond, 
de ezel. Wie goed oplet, weet dat er in de vaste collectie van Museum Gouda heel veel 
dieren voorkomen. Vooral ook in de altaarstukken. Henrique van Putten voegt daar nog 
de nodige creaturen aan toe. Op het eerste gezicht heel aaibaar, maar bij nadere  
beschouwing toch niet zo gaaf. De ezel die Maria draagt op de vlucht naar Egypte, 
krijgt er van Henrique nogeen soortgenoot bij op de trappen van de Gasthuiskapel.

VOORWOORD

foto

NOCTURNE in het Ruim

Marie Louise Elshout

HUNTER, 2010

olieverf, acryl en bladeren 

op doek

180x180 cm

Henrique van Putten

schooiers, 2014

textiel, kralen

106x75x58 cm
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Wat de kwetsbaarheid is in het werk van Henrique, is de melancholie in het werk van 
Marie Louise Elshout. Haar werk sluit aan bij een van de topstukken in Museum Gouda: 
Het dode kindje van Bartholomeus van der Helst. Dat is een melancholiek, in zekere 
zin romantisch schilderij over hoe het ook had kunnen zijn; als het kindje was blijven 
leven…
Marie Louise Elshout heeft speciaal voor deze expositie een ‘levensfries’ geschilderd. 
Van geboorte naar dood. Heel natuurlijk in de grijsblauwe zaal van het museum.
Net als bij de andere deelnemers in het collectief, komen er in het werk van Marie Louise 
geen fysieke mannen voor. Het witte paard is er wel, de prins niet. In de Gasthuiskapel 
rijgt Marie Louise de altaarstukken aan elkaar met een serie van dertien, dedicated 
kleine schilderijen. Prachtig.

Birgitta Sundström Jansdotter is met haar werk stelliger, feller. Haar schilderijen tonen 
eenzame, in zichzelf gekeerde vrouwen. Ze zijn onder elkaar, talen niet naar de man.  
Ze zijn niet alleen eenzaam, maar ook krachtig en autonoom. Soms bewapend, trigger 
happy? Van het kwartet staat het werk van Birgitta Sundström Jansdotter nog het 
meest op gespannen voet met de status quo van Museum Gouda. Haar werk provo-
ceert. Zij maakt zich op een van de schutters neer te schieten. Ze verstoort de sfeer 
van incrowd, de binnenpretjes, de regels van de esthetiek. Soms bijna cartoonesk, is 
haar werk het meest gekarteld. In de Gasthuiskapel voegt zij aan eeuwenoude, soms 
zeer wrede afbeeldingen, nog meer wreedheid toe.

En tenslotte Dindi van der Hoek, onderwaterfotograaf, artiestennaam dindi. Ze creëert 
haar eigen universum en laat zich vervolgens verrassen hoe dit universum onder water 
vervormt. Dindi speelt onder water met beeldvorming, verleiding, modebeelden, would 
be, imagebuilding. Haar vrouwen zijn ongenaakbaar, verleidelijk maar onaantastbaar.  
Zij daagt de schutters uit. Zij laat een engelachtige drone los in de kapel.
Ik moet bij haar werk denken aan de Vlaamse kunstenaar Ensor, die ook met maskers 
werkte om de menselijke maskerade duidelijk te maken.

NOCTURNE in Museum Gouda. Onze rust wordt enkele maanden lang verstoord. •

Gerard de Kleijn,

Directeur Museum Gouda

foto

NOCTURNE in het Ruim

dindi.

Chambre Noir, 2014

interactief 

kostuumobject, 

polyester, synthetisch 

haar, ski-leder, garen 

en stof;

publiek mag door de 

gluurgaten kijken

Birgitta Sundström 

Jansdotter

De Schutter, 2014

acryl op doek

150x55 cm

Elke toonzaal zal een eigen 
identiteit hebben, maar het geheel 
is organisch verbonden met 
de sfeer in Museum Gouda.

voorwoord | 9  



10 | NOCTURNE De donkere kant van de schoonheid 

foto links

NOCTURNE in 

het Ruim

Birgitta Sundström 

Jansdotter

De Schutter, 2014

acryl op doek

150x55 cm

Henrique van Putten

schooiers, 2014

textiel, kralen

106x75x58 cm

foto rechts

dindi.

Euredice Noir, 2014

C-print plexiglas, 

fotografie

100x150 cm

Henrique van Putten

zwalker, 2014

textiel, wol

55x75x58 cm


