
Life Is Just a Bowl of Cherries was het eerste schilderij van  
Paul Thek (19331988) dat Kunstmuseum Den Haag – toen 
nog Gemeentemuseum Den Haag – in 2012 met steun van de 
Vereniging Rembrandt kon verwerven. Twee jaar later volgde 
de aankoop van een zogenaamd Meat Piece uit de serie 
Technologische reliekhouders. Nu een zelfportret dat Thek in  
1972 schilderde, kort voor zijn vertrek uit New York: Farewell 
to Washington Square. Stuk voor stuk zijn het hoogtepunten  
uit het oeuvre van deze voor Nederland zo belangrijke 
Amerikaanse kunstenaar. Bijzonder omdat Thek bekend werd 
vanwege zijn environments, omvangrijke installaties die na zijn 
tentoonstellingen grotendeels of in hun geheel werden vernie
tigd. Museale kunstwerken van Thek zijn dan ook zeldzaam. 

HET ‘NIEUWE’ SCHILDEREN

Paul Thek maakte deel uit van een groep kunstenaars en 
schrijvers in New York in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw. Hij onderhield nauwe contacten met onder  
anderen de kunstenaar Eva Hesse (19361970), de fotograaf 
Peter Hujar (19341987) en de schrijver, filosoof en politiek  
activist Susan Sontag (19332004). 

Zijn Farewell to Washington Square is een mysterieus, monu
mentaal en gelaagd schilderij dat is ontstaan in zijn atelier 
in Prince Street vlakbij Washington Square in New York. Het 
is een meervoudig te duiden zelfportret, waarop Thek – door 
een venster van buitenaf gezien en herkenbaar aan zijn half
lange haar en baardje – ’s nachts in zijn atelier aan het werk is. 
Vermoedelijk schilderend aan een van de andere schilderijen 
uit de serie Cityscapes, waartoe Farewell to Washington Square, 
als de meest complexe en uitgewerkte exponent, behoort.  

Het schilderij is opgezet met een directe en geconcentreerde 
penseeltoets en roept associaties op met het ‘nieuwe’ schilderen 
in Europa van de jaren tachtig van tijdgenoten als Sigmar 
Polke (19412010) en Martin Kippenberger (19531997). In de 
geschilderde marge – die doet denken aan een handbeschil
derde lijst – zijn associatieve afbeeldingen van objecten en 
voorstellingen uit vroegere werken van Thek te zien, zoals 
zwanen, een kersentak en losse kersen, druiven, een kreeft,  
de maan én in het centrum van het werk een eigenzinnige  
sinaasappel. De betekenis van deze symbolen zullen wij in de 

Een beetje spannend was het wel. Voor de derde keer 
in vijf jaar tijd financiële ondersteuning vragen voor de 
aankoop van opnieuw een hoogtepunt uit het oeuvre 
van een en dezelfde kunstenaar. Drie keer Paul Thek. 
Waarom? 
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NIEUWE AANWINST

Farewell to Washington Square 
(Self-Portrait)
Paul Thek
1972. Acrylverf op doek,  
244,3 x 167,5 cm
Bijdrage: € 260.000, waarvan  
€ 75.000 uit het Titus Fonds, 
€ 50.000 uit het Themafonds 
Naoorlogse en Hedendaagse kunst 
en € 30.000 uit het Coleminks Fonds
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus 
Fonds, haar Themafonds Naoorlogse en 
Hedendaagse kunst en haar Coleminks 
Fonds) en het Mondriaan Fonds 

Afscheid van Washington Square

Zonder titel (uit de serie technologische 
reliekhouders)
Paul Thek
1965-66. Div. materialen, 26,5 x 98,6 x 64,8 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds en 
haar Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse 
kunst), het Mondriaan Fonds en het VSBfonds
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komende periode verder onderzoeken. Rechtsboven is de re
flectie van de gele verlichting van het voormalige World Trade 
Center (Twin Towers) te zien, het beroemde gebouwencom
plex dat vanaf 1971 gebouwd werd en op 4 april 1973 officieel 
werd geopend. De inhoud en de titel van dit autobiografische 
schilderij verwijzen naar zijn aanstaande vertrek uit New York 
naar Europa.

INTERNATIONALE KUNST

Theks relatie met Nederland was innig. Hij woonde hier langere 
periodes en had in 1969 een omvangrijke tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum Amsterdam. Net als in eerdere gevallen, 
zoals bij Max Beckmann die van 1937 tot 1947 in Nederland 
woonde, kunnen we constateren dat de musea destijds de  
mogelijkheid hadden zijn werk meer substantieel te verzamelen 
maar dat helaas niet hebben gedaan. Wel zijn er in het Stedelijk 
Museum Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen  
diverse werken van Thek bewaard gebleven, maar echt museale 
hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar ontbraken.

Kunstmuseum Den Haag is – evenals de andere belangrijke 
musea voor moderne kunst in Nederland – van mening dat het 
van groot belang is om internationale kunstwerken te verwerven. 
Deze ambitie is cruciaal voor de aangroei van internationale 
kunst voor de Collectie Nederland. De drie aankopen van Thek 
passen daarbij in een breder verwervingsbeleid waarbij wij als 
museum heel gericht met terugwerkende kracht internationale 
kunstwerken uit de jaren zestig en zeventig aankopen. Deze 
strategie kent een lange traditie, waarbij ook museumdirecteuren 
als Louis Wijsenbeek al aankopen deden door zo’n veertig tot 
vijftig jaar terug te kijken. Het idee: het stof is dan neergedaald 
waardoor heel gericht kan worden gezocht naar cruciale 
kunstwerken voor de verzameling die weliswaar kostbaar zijn, 
maar met financiële steun van fondsen gekocht kunnen worden 
vlak voor een te verwachten sterke prijstoename.

Zonder titel (Life is Just a Bowl  
of Cherries)
Paul Thek
1971. Olieverf op doek, drie delen,  
elk 124 x 183 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2012 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Titus Fonds), Mondriaan Fonds, 
SNS Reaal Fonds, BankGiro Loterij en de 
Vrienden van Kunstmuseum Den Haag

De drie aankopen 
van Thek passen  
in een breder 
verwervingsbeleid 
waarbij wij als 
museum heel gericht 
met terugwerkende 
kracht internationale 
kunstwerken uit  
de jaren zestig en 
zeventig aankopen



Internationale  
erkenning
Het internationale kunsttijd-
schrift Apollo heeft Paul Theks 
schilderij Farewell to Washington 
Square opgenomen in de lijst  
van zeven beste recente  
museumaankopen wereldwijd, 
zoals ook gebeurde bij Louise 
Bourgeois’ Cell XXVI, aangekocht 
in 2010, eveneens met steun van 
de Vereniging Rembrandt. 
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CONDITION HUMAINE

Van kunstenaars als Louise Bourgeois (19112010), Lee Bontecou 
(geb. 1931), Lee Lozano (19301999) en Paul Thek was relatief 
weinig werk in Nederlandse museale collecties aanwezig. Wat 
deze kunstenaars bindt, is dat hun kunst een emotionele lading 
bezit, waardoor het lange tijd moeilijk was om hen in te delen 
binnen de heersende kunststromingen. De collectie van Kunst
museum Den Haag is van oorsprong nietencyclopedisch van 
karakter. Sterke kernen vormen de leidraad van de verzameling. 
De drie aankopen van Thek, maar ook recente verwervingen 
van onder meer Bourgeois, Bontecou en Lozano geven verdie
ping binnen de verzameling aan het thema condition humaine, 
waarbij kunstenaars onderzoeken wat het betekent mens te 
zijn in een wereld waarin God niet meer kan gelden als de  
verklaring voor alles. 

Wat betreft kunst uit de jaren zestig en zeventig lag de focus 
binnen de museale collecties grotendeels op minimal art en 
conceptuele kunst. Daarmee zijn deze op dat punt wat een 
zijdig. De hoge kwaliteit van vroeg 20steeeuwse kunst, die 
wel aanwezig is in de Collectie Nederland, vraagt om gerichte, 
kwalitatief sterke, naoorlogse werken, zoals Farewell to 
Washington Square. Met de verwerving van dit belangrijke 
schilderij hebben wij de deelcollectie van Thek in Kunstmuseum 
Den Haag kunnen vervolmaken, waarmee we samen met de 
verzamelingen in het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum 
Boijmans Van Beuningen in Nederland recht doen aan de  
betekenis van deze eigenzinnige Amerikaanse kunstenaars

Doede Hardeman 

Hoofd Collecties Kunstmuseum Den Haag

Onze dank gaat uit naar Jan Grosfeld (1956-2019) voor zijn betrokkenheid  

en bemiddeling bij de realisatie van deze aankoop.

Cell XXVI
Louise Bourgeois
2003. Div. materialen, 252,7 x 434,3 x 304,8 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2010 met steun van de 
Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds,  
VSB Fonds, BankGiro Loterij, SNS Reaal Fonds 
en Vrienden van Kunstmuseum Den Haag


