
 

    

 
 
 
  
 
  
 
 
 
   

 

 
 
Vrouwenpalet 1900 - 1950 
 
24 december 2022 t/m 9 april 2023     persbericht, 1 november 2022 
 
Vanaf zaterdag 24 december presenteert Kunsthal Rotterdam ‘Vrouwenpalet 1900 - 1950’.  
De tentoonstelling laat het vooruitstrevende werk van vierentwintig Nederlandse vrouwelijke 
kunstenaars zien, die in de eerste helft van de vorige eeuw leven en werken in de voorhoede 
van de moderne kunst. Ruim honderd werken van onder andere Charley Toorop, Lou Loeber, 
Else Berg, Jacoba van Heemskerck en Charlotte van Pallandt komen samen in de Kunsthal.  
De kunstenaars delen naast het vrouw zijn hun talent, ambitie en drang naar vernieuwing.  
De tentoonstelling belicht niet alleen hun werk maar ook hun levens en keuzes en laat zien 
welke kansen en obstakels zij op hun pad tegenkomen.   
 
De tentoonstelling plaatst het werk van deze kunstenaars in de context van de tijd en laat zien 
met welke (on)mogelijkheden ze te maken hebben in een door mannen gedomineerde 
kunstwereld. Vrouwen krijgen pas vanaf 1871 toegang tot kunstacademies en het zal daarna 
nog vijfentwintig jaar duren voordat zij naar naaktmodel mogen schilderen. Ondanks de 
beperkingen weten veel vrouwen hun plek te veroveren tussen mannelijke kunstenaars. Zo is 
Charlotte van Pallandt een van de eerste vrouwelijke kunstenaars die zich richt op de 
beeldhouwkunst en wordt ze vandaag de dag gezien als een van de belangrijkste Nederlandse 
beeldhouwers van de twintigste eeuw. En is Lotti van der Gaag een volwaardig lid van de 
cobrabeweging, al wordt dit pas jaren later erkend.  
 
Afwijken van de norm  
De kunstenaars in Vrouwenpalet maken onderdeel uit van de Nederlandse avant-garde en richten 
zich op experimentele, nieuwe stromingen zoals het expressionisme, kubisme en cobra. Ze breken 
met hun werk en professionele carrière met het heersende idee dat vrouwen enkel als hobby 
‘lieflijke’ onderwerpen kunnen schilderen, zoals landschappen en stillevens. Zo bestaan de 
schilderijen van Jacoba van Heemskerck en Pau Wijnman uit kleurrijke, abstracte vormen, waarin 
de zichtbare werkelijkheid bijna is verdwenen. En ook de krachtige gebeeldhouwde koppen van 
Charlotte van Pallandt en de sculpturen van Lotti van der Gaag - gekenmerkt door opengewerkte 



vormen en voorzien van fantasienamen - laten zien dat de kunstenaars van de norm afwijken. 
Aandacht voor sociale misstanden is bij  veel van deze kunstenaars een terugkerend thema. Zo 
leggen Charley Toorop en Anneke van der Feer in hun werk het harde arbeidersbestaan vast, en 
staat bij Nola Hatterman het zelfbewustzijn en de emancipatie van Zwarte mensen centraal.  
 
Vrijheid 
Veel van de kunstenaars uit de tentoonstelling reizen naar het buitenland - waaronder Parijs - waar 
ze meer vrijheid ervaren dan in Nederland. Ze doen hier nieuwe contacten op en er is meer ruimte 
voor het experimenteren met nieuwe stijlen. Het professionele kunstenaarschap is voor veel 
vrouwen echter lastig met het gezinsleven te combineren. Ze zijn genoodzaakt scherpe keuzes te 
maken als het gaat om relaties en veel van hen blijven daarom bewust ongehuwd, kinderloos of 
kiezen ervoor om te scheiden. “Het is altijd weer dat: strijd tusschen vrijen en werken. Samen gaat 
haast niet”, aldus Charley Toorop.  
 
Samenwerking 
Eerder dit jaar toonden Museum De Wieger in Deurne en Museum Dr8888 in Drachten aan de hand 
van een dubbeltentoonstelling om de beurt een selectie van de werken in Vrouwenpalet, waarna de 
tentoonstelling voor het eerst in zijn geheel in Kunsthal Rotterdam te zien zal zijn.  
 
Publicatie 
Bij de tentoonstelling verschijnt de Nederlandstalige publicatie ‘Vrouwenpalet 1900 – 1950, haar 
kunst, haar verhaal’. In bondige biografieën worden de levensverhalen geschetst en wordt de 
positie van de vrouwelijke kunstenaars verder uitgediept. Taal Nederlands. Auteur: Museum de 
Wieger en Museum Dr8888. Uitgever Waanders Uitgeverij Zwolle. Afmetingen 23x28 cm. Aantal 
pagina’s 160. Prijs: te koop voor 26,95 in de Kunsthalwinkel. ISBN 9789462623989.  
 
fotobijschriften: 1. Lou Loeber, Zelfportret, 1921, olieverf op doek, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, c/o 
Pictoright Amsterdam 2022 2. Jacoba van Heemskerck, Blick auf eine Stadt, z.j., olieverf op doek, collectie Kunsthandel Fransen, 
Amsterdam, in langdurig bruikleen bij Museum De Wieger, Deurne 3. Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, collectie Joods 
Museum, Amsterdam,  aangekocht met steun van het Moos Cohenfonds 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Over Kunsthal Rotterdam  
Kunsthal Rotterdam is een van de toonaangevende culturele instellingen in Nederland, gelegen in 
het Museumpark in Rotterdam. Ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas in 1992, 
biedt de Kunsthal zeven verschillende tentoonstellingsruimtes. Jaarlijks presenteert de Kunsthal 
een gevarieerd programma van circa 23 tentoonstellingen. Omdat er altijd meerdere 
tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door 
verschillende werelddelen en kunststromingen. Cultuur voor een breed publiek, van moderne 
meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Bij de  
tentoonstellingen wordt een uitgebreid activiteitenprogramma georganiseerd.   
Volg de Kunsthal op www.kunsthal.nl | Facebook | Twitter | YouTube | Instagram 

> Voor meer persinformatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie 
van de Kunsthal Rotterdam: Caroline van den Boomgaard t. +31(0) 10 – 4400391, +31 (0)610901348 Sabine 
Parmentier t. +31 (0)10– 4400321, +31 (0)6-52636232; communicatie@kunsthal.nl 
> Bij publicatie graag vermelden: info 010-4400301, www.kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m zondag 
10.00 - 17.00 uur. Maandagen gesloten. 
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