
De monumentale installatie heeft 
de vorm van grote driehoekige 
feesttafels met glaswerk en textiel. 
De eregasten bij deze denkbeeldige 
maaltijd zijn niet fysiek aanwezig, 
maar hun levensverhalen zijn te 
lezen in een catalogus en teksten 
aan de muur. Met dit ruimtevullende 
werk brengt Patricia Kaersenhout 
(geboren 1966) een hommage aan 
vrouwen van kleur die in de wereld
geschiedenis een daadkrachtige  
rol hebben gespeeld maar niet altijd 
zichtbaarheid genieten. Op het  
westelijk halfrond kennen we hun 
namen en biografieën vaak niet. Toch 
zijn het heldinnen van het grote of 
kleine verzet tegen onderdrukking 

en uitbuiting in verschillende wereld
delen en tijden, van Angola via Syrië 
tot Taiwan, van 1370 voor Christus 
tot nu. De tafels van Kaersenhout 
zijn in die zin een groepsportret, 
waarbij de nadruk niet ligt op hoe 
deze vrouwen eruitzagen, maar  
op wat ze hebben verwezenlijkt,  
gedacht en gedaan en op wat ze 
voor anderen hebben betekend.

VAAK OPDUIKEND MOTIEF

Wie aan tafel zit, doet mee. De tafel 
is een plek van verbondenheid en 
gemoedelijkheid, soms spirituele 
eenheid, maar ook de plek waar 
wordt onderhandeld, conflicten 
worden beslecht en soms pijnlijke 

besluiten worden genomen. Door 
deze meerduidigheid zijn tafels dan 
ook een vaak opduikend motief in 
de beeldende kunst van de afgelopen 
eeuwen in WestEuropa en Amerika. 
Tafels in allerlei vormen en maten. 
Meestal rechthoekig of vierkant, 
soms ovaal of rond en heel soms 
driehoekig. Aan die tafels worden 
bijeenkomsten van de Ridders van 
de Ronde Tafel gehouden, vergade
ringen van 17deeeuwse regentes
sen van meesters als Frans Hals of 
broeierige lunches al fresco zoals in 
het werk van Renoir georganiseerd. 
Van Het Laatste Avondmaal van 
Leonardo da Vinci tot The Destruction 
of the Father van Louise Bourgeois, 
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Een ceremonieel banket.  
Een groepsportret. Een sociaal 
monument. Er zijn vele labels 
te verzinnen voor het werk 
Guess Who’s Coming to Dinner 
Too? van Patricia Kaersenhout. 
Labels die allemaal de lading 
dekken. Vier kunstmusea  
– het Centraal Museum,  
het Frans Hals Museum, het 
Stedelijk Museum Amsterdam 
en het Van Abbemuseum –  
besloten tot een gezamenlijke 
aankoop.

Een plaats 
aan tafel



een theatrale voorstelling van een 
familiediner waarbij de dictatoriale 
vader van de kuns te naar aan tafel 
wordt vermoord.

THE DINNER PART Y

Deze historische tafels vormen het 
achterland waartegen het werk van 
Patricia Kaersenhout zich heeft 
ontwikkeld. Een directe referentie 
is het werk The Dinner Party van 
Judy Chicago uit 197479. Chicago 
maakte een volstrekt eigenzinnige 
versie van Het Laatste Avondmaal 
waarin 39 vrouwen werden gevierd 
die in de loop der tijden ten onrechte 
over het hoofd zijn gezien. Aanvan
kelijk werd het werk verguisd als te 

activistisch, te decoratief en zelfs te 
pornografisch. Nu wordt het gezien 
als een van de iconen van de feminis
tische kunst uit de jaren zeventig, al 
wordt het ook bekritiseerd vanwege 
de eenzijdige focus op witte en hete
roseksuele vrouwen.

Kaersenhout neemt deze kritiek 
als uitgangspunt, citeert Chicago, 
maar slaat een eigen weg in. Ze doet 
wat kunstenaars al eeuwen doen: 
voortborduren op en toch ageren 
tegen hun voorgangers. Kaersenhout 
vult met andere verhalen de ‘blinde 
vlekken’ van Chicago en tijdgenoten 
in. Haar versie van de ‘vrouwentafel’ 
heeft een aangepaste vorm en een 
nieuwe inhoud. Waar Chicago voor
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NIEUWE AANWINST

Guess Who’s Coming to Dinner Too?
Patricia Kaersenhout
2017-21. Vier driehoekig samengestelde tafels
Bijdrage: € 129.500, waarvan € 50.000 uit het  
Titus Fonds, € 40.000 uit het Caius Fonds en  
€ 15.000 uit het Desirée Lambers Fonds
CENTRAAL MUSEUM, FRANS HALS MUSEUM,  

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, VAN ABBEMUSEUM 

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds, haar Caius Fonds, haar 
Desirée Lambers Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds) 
en het Mondriaan Fonds, en vanuit het Centraal Museum: 
de VriendenLoterij, vanuit het Frans Hals Museum: de 
VriendenLoterij en de Vereniging van Vrienden van het Frans 
Hals Museum, vanuit het Stedelijk Museum Amsterdam:  
het Tijl Aankoopfonds, en vanuit het Van Abbemuseum:  
gemeente Eindhoven.  



ziet in individuele couverts, maakt 
Kaersenhout er een gemeenschap
pelijke maaltijd van. Waar Chicago 
werkt met keramiek en vagina en 
vlindermotieven, werkt Kaersenhout 
met handgeblazen glas en vermengt 
ze vrijelijk allerlei culturele codes 
en visuele referenties: van prechris
telijk aardewerk uit LatijnsAmerika 
tot Indonesische batikpatronen, 
van de Hakaperformances uit de 
Maoricultuur tot de eeuwenoude 
Adinkrasymbolen van de Ashanti 
in Ghana. Kaersenhout benadrukt 
op die manier dat er niet één ge
schiedenis is maar vele geschiede
nissen, niet één perspectief maar 
vele gezichtspunten. 

Het werk van Kaersenhout weer
spiegelt op die manier als geen ander 
de tijdsgeest. We zien de (kunst)ge
schiedenis niet meer als een canon 
die in steen gebeiteld is, maar als een 
verhaal dat telkens wordt aangevuld 
en verrijkt. Dat krachtige huwelijk 
tussen boodschap en vorm was een 
van de doorslaggevende redenen 
waarom vier belangrijke kunst
musea dit werk wilden toevoegen 
aan het artistieke ‘geheugen van 
Nederland’. Door het werk samen 
aan te kopen, wilden we het draag
vlak en de zichtbaarheid van het 
werk maximaliseren. Kaersenhout 
maakte speciaal voor de musea een 
nieuwe versie: vier tafels die apart 
maar ook samen kunnen worden 
getoond, om zo een immense tafel 
te vormen. 

EEN WERK DAT NOOIT AF IS 

Sinds 2017 heeft Patricia 
Kaersenhout dit werk telkens weer 
verfijnd en bijgespijkerd. Altijd in 
samenwerking en samenspraak met 
anderen. Met vrouwengemeenschap
pen uit verschillende wijken in 
Amsterdam, met feministische  

onderzoekers en historici, met  
textielproducenten en glasblazers. 
Het is een collectief werk waar vele 
stemmen in aan bod, maar ook vele 
handen aan te pas komen. De tafel 
is niet alleen een werk om naar te 
kijken en te bewonderen, het is ook 
een conversation piece: een aanleiding 
om een gesprek aan te gaan over wie 
er in de wereldgeschiedenis vaak 
zijn vergeten, over de relatie tussen 
kolonisator en gekoloniseerde,  
tussen heden en verleden, tussen 
zwart en wit, tussen ‘wij’ en ‘zij’. 

Omdat het werk altijd weer aan
leiding tot gesprek en discussie is  
– wie ontbreekt er nog? – is het 
nooit voltooid. Het is in meerdere 
opzichten nooit af. De lopers die op 
de tafel liggen, moeten door de ver
schillende musea in samenwerking 
met lokale gemeenschappen worden 
aangevuld. Tijdens collectieve naai
sessies worden nieuwe kralenpa
tronen aan de kleden op tafel toege
voegd. Telkens als het museum het 
werk toont, dient de tafel bovendien 
te worden geactiveerd. Door het or
ganiseren van lezingen of debatten, 
door het brengen van een ritueel 
plengoffer of door een performance. 
Als gewone bezoeker krijg je de kans 
om de tafel completer te maken door 
nog meer vrouwen aan tafel uit te 
nodigen. De gastenlijst van deze tafel 
is dan ook nooit gesloten. Anders dan 
The Dinner Party van Judy Chicago, 
dat staat opgesteld als een altaar, 
bevroren in de tijd, is de installatie 
van Kaersenhout altijd in beweging. 
Telkens weer op een andere manier. 
In Utrecht of Eindhoven, in Haarlem 
of Amsterdam of waar dan ook ter 
wereld waar het werk zal worden 
tentoongesteld. 

Ann Demeester

Directeur Frans Hals Museum
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Guess Who’s Coming to Dinner Too? (detail)

The Dinner Party (detail) van Judy Chicago 
in het Brooklyn Museum in New York, waar 
voor elke gast afzonderlijk is gedekt.

           Kennismaken met Guess 
Who’s Coming to Dinner Too? kan 
tot en met 2 januari bij het Frans 
Hals Museum in de tentoonstelling 
Who is she? Portretten vertellen.


