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Tentoonstelling De Nieuwe Vrouw 

 

100 jaar emancipatie in verrassende kunst 

  

 

  

  



 

Charley Toorop, Zelfportret met drie kinderen, detail, 1929, olieverf op doek, 101 x 81 cm. 

Groninger Museum  

 

Van 13 september 2022 t/m 8 januari 2023 presenteert Singer Laren de 

tentoonstelling De Nieuwe Vrouw. Een unieke tentoonstelling die vragen 

stelt over de macht om te kijken en bekeken te worden, in een tijd 

waarin vrouwen verandering opeisen van wetgeving en moraal. Centraal 

staat de sterk veranderende beeldvorming van de vrouw, tegen de 

achtergrond van de voortschrijdende emancipatie. Met schilderijen en 

tekeningen van zowel vrouwelijke als mannelijke makers, die getuigen 

van vrouwelijke kracht, talent, doorzettingsvermogen én schoonheid. De 

tentoonstelling bevat werken van onder anderen Charley Toorop, Iris 

Kensmil, Marlene Dumas, Jan Sluijters, Lou Loeber, Eva Besnyö, Isaac 

Israels, Helen Verhoeven, Thérèse Schwartze, Rineke Dijkstra en Leo 

Gestel. Het zwaartepunt ligt op de periode 1880-1950, aangevuld met 

hedendaagse kunst die uitnodigt tot reflectie op het heden. 

 

Krachtige vrouwen die zich begeven naar 'mannelijke' terreinen 

Aan de vooravond van de twintigste eeuw heerst er onrust in de samenleving. 

Vrouwen komen in opstand tegen hun achtergestelde positie en begeven zich 

in toenemende mate op traditioneel ‘mannelijke’ terreinen. Ze willen én eisen 

kiesrecht en een betaalde baan. Ze werpen hun benauwende korsetten af en 

verruilen hun handwerkjes voor de fiets, een uitdagend beroep of het 

danscafé. De geëmancipeerde vrouw in haar vele verschijningsvormen doet 

de bestaande orde aanvankelijk op haar grondvesten schudden. Ze oogst 

veel kritiek, zeker bij degenen die niet zitten te wachten op radicale 

veranderingen in de geijkte man-vrouwverhoudingen. 

                                                                                     

Nieuwe vrouwbeelden gereflecteerd in toonaangevende Nederlandse 

kunst 

In de spotlight staat de moderne vrouw in een breed scala aan 

verschijningsvormen. We zien vrouwen die de barricades op gaan, nieuwe 

werkvelden betreden, meesterwerken scheppen, collecties aanleggen, een 



 

sigaret opsteken, met hun korte coupe flaneren of op de fiets springen. 

Vrouwen die – keer op keer – tornen aan de ideeën van wat typisch 

‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is in die tijd, die met conventies breken en strijden 

voor hun recht om zelf keuzes te maken. Van voorstanders van het 

vrouwenkiesrecht rond 1900 tot voorvechters van de seksuele bevrijding van 

de vrouw in de jaren 70, en van de eerste vrouwelijke verplegers tot vroege 

kunstverzamelaars en museumdirecteuren.  

Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur Singer Laren: "Een unieke 

tentoonstelling over vrouwen, door vrouwen, voor vrouwen. Voor mij is dit 

de perfecte ode aan Anna Singer, stichtster van Singer Laren." 

 

 

 

Volledig samengesteld door 

jong conservatortalent Maaike Rikhof (1997) 

Van jongs af aan is ze al bezig met kunst en 

cultuur. Recentelijk studeerde ze cum laude af aan de 

Universiteit van Amsterdam en The University of 

Edinburgh en is woonachtig in Amsterdam. Na drie jaar bij 

Het Van Gogh Museum te hebben gewerkt en 

vervolgens een traineeship bij het Rijksmuseum te 

hebben voltooid, werkt zij nu als gastconservator bij 

Singer Laren. Haar specialisaties - gendergeschiedenis 

en beeldende kunst rond 1900 - heeft ze volledig 

ingezet in het samenstellen van deze 

unieke tentoonstelling. Maaike is beschikbaar voor 

interviews. 

Foto: Nienke Elenbaas 

 



 

 

Vijf toonaangevende ambassadeurs verbinden zich 

aan De Nieuwe Vrouw 

De tentoonstelling voert vrouwen op die de hun 

opgelegde normen en restricties doorbraken – van 

voorstanders van het vrouwenkiesrecht rond 1900 tot 

voorvechters van de seksuele bevrijding van de vrouw in 

de jaren 70, en van de eerste opticien van Suriname 

tot professionele schildersmodellen. 

 

Daarom heeft Singer Laren vijf vrouwelijke ambassadeurs 

aan de tentoonstelling verbonden die het gedachtengoed 

van De Nieuwe Vrouw in de huidige maatschappij 

vertegenwoordigen. Miluska van 't Lam, Hedy d'Ancona, 

Devika Partiman, Daphne Deckers en Aldith 

Hunkar zijn vrouwen die hun sporen in de media wereld 

hebben verdiend en impact maken op verschillende 

terreinen. 

 

Daarnaast ontwikkelt Harper's Bazaar een podcastserie 

over het gelijknamige onderwerp. Hierin zijn 

vijf spraakmakende vrouwen uit verschillende branches te 

gast, onder wie ook een aantal van de ambassadeurs. 

Vrouwen die weten te transformeren en impact maken. Zij 

gaan in gesprek met Miluska van 't Lam over hoe de 

vrouw zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. En 

hoe ziet de vrouw van de toekomst eruit? De gasten 

delen inspirerende ervaringen, inzichten en tips om 

vrouwen toekomstbestendig te laten zijn en een positieve 

bijdrage te leveren aan deze veranderende wereld. De 

podcastserie gaat live in de week van 19 september 2022. 

 



 

Nog grote verschillen in beloningen en kansen in de kunstwereld 

Uit het recent gepubliceerde rapport ‘Een nog onverteld verhaal’ van WOMEN 

Inc. en ABN AMRO blijkt dat mannen 50% meer verdienen dan vrouwen in de 

kunstwereld. Uit het rapport blijkt dat de ongelijkheid tussen vrouwen en 

mannen in de beeldende kunst zich naast beloning op nog twee vlakken 

manifesteert: representatie en onbewuste vooroordelen. Zo is slechts 13 

procent van de kunst in Nederlands acht grootste musea gemaakt door een 

vrouw en bevat 70 procent van alle kunsttentoonstellingen in Nederland geen 

enkel werk dat door een vrouw gemaakt is. Singer Laren heeft meegewerkt 

aan het onderzoek voor dit rapport en wil zich gaan inzetten om deze 

ongelijkheid samen met WOMEN inc. en ABN AMRO aan te pakken. Het 

rapport van het onderzoek is hier te vinden.  

 

  

https://singerlaren.us4.list-manage.com/track/click?u=787361ab15f487e4677961db2&id=61f960c90a&e=af7892f6ae


 

Leo Gestel, Vrouw met sigaret, 1911, olieverf op doek, 90 x 63 cm. Particuliere collectie  

 

  

 

Iris Kensmil, Munganyende Hélène Christelle, 2021, olieverf op doek, 190 x 145 cm, in bezit van de 

kunstenaar / Courtesy Ferdinand van Dieten Office  

 



  

 

Bart van der Leck, Buiten met de fiets, 1912-1913, gouache op papier, 366 x 268 mm. Kröller-

Müller Museum, Otterlo 

 



  

 

Helen Verhoeven, Mother 4, 2013, olieverf op doek, 105 x 81 cm. Particuliere collectie. 

 



  

 

Isaac Israels, Portret van Dr. Aletta Jacobs, ca. 1920, aquarel en gouache op papier, 50,8 x 35,4 

cm. Kröller-Müller Museum, Otterlo 

 



  

 

Fotograaf onbekend, ‘Elisabeth Houtzager (directrice Centraal Museum, Utrecht) komt aan op 

Schiphol met het schilderij van Van Scorel’, 1955. Foto, 24 x 18 cm excl. lijst. Archief Centraal 

Museum, Utrecht, beeldrecht ANP. 

 

 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie 

Voor meer informatie en/of persafbeeldingen kan contact opgenomen worden 

met Bastian Baas via publiciteit@singerlaren.nl of 035-5393950. 

 

De Nieuwe Vrouw is te zien van 13 september 2022 t/m 8 januari 2023.  
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