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Haarlem # Zowel schilder- als
beeldhouwwerk is te zien in een
ruimtelijk opgestelde tentoonstel-
ling in de thuishaven van kunste-
naarsvereniging Kunst Zij Ons
Doel, aan het Spaarne.

Den Haan werkt met jaarlijkse
thema’s, waarbij opvalt dat kwets-
baarheid een terugkerend onder-
werp is. Dat is niet vreemd, ver-
klaart ze. ,,Ik heb als verpleegkun-
dige somatische zorg gewerkt in
een verpleeghuis. Daar begeleidde
ik mensen in hun laatste levensfa-
se. Dat heb ik altijd met heel veel
plezier gedaan, maar daar zie je
dan ook de kwetsbaarheid.’’ Het is
niet alleen dat werk, maar ook hoe
ze naar anderen kijkt, waardoor ze
de kwetsbaarheid ziet. Den Haan
wijst naar een aantal schilderijen
die ze in 2019 maakte van bedelaars
in Lissabon. ,,Ik voel dan hoe rijk
ik zelf ben en hoe kwetsbaar de
mens is. Want hoe rijk je ook bent,
je kunt ineens heel kwetsbaar
worden.’’

Abattoir
Ze maakt haar werk aan de hand
van foto’s. In 2016 waren het koeien
waarmee ze aan de gang ging. Niet
vreemd, want als dochter van een
slager kwam ze daar vroeger veel
mee in aanraking, tot in het abat-
toir aan toe. Niet alleen koeien in
de wei, maar ook geslachte runde-
ren legde ze daarom vast.

,,Dat levert vaak leuke gesprek-
ken als mensen naar mijn werk
komen kijken’’, vertelt ze. ,,Ik heb
weleens een werk verkocht aan
iemand die vroeger als student in
een abattoir had gewerkt, en aan
de zoon van een boer.’’ Ook bij dit
thema komt kwetsbaarheid duide-
lijk naar voren. Niet alleen in een
pentekening van een al geslachte
koe die in het slachthuis opgeta-
keld wordt, maar ook in een olie-
verfschilderij waarop een kudde

koeien met de gebrandmerkte
cijfers in de bil te zien is.

In 2017 legde ze haar eigen pop-
pen vast op het doek. Sommige
lagen uit elkaar, die plakte ze met
lijm in een bepaalde houding waar-
door ze ze als een soort stilleven
kon portretteren.

Was
In 2018 zag ze in Portugal veel was
aan rekken en lijnen hangen.
,,Vaak op de gekste plekken zoals
boven een drukbereden weg, of
vlak boven de tafeltjes van een
restaurant.’’ Ze fotografeerde een
aantal van die waslijnen en maakte
er al schilderend ’kunstlijnen’ van,

zoals ze zelf noemt. ,,De T-shirts
die aan de waslijn hingen heb ik op
het schilderij weer voorzien van
details uit schilderijen van bekende
kunstenaars als Rembrandt, Da
Vinci, Judith Leyster en Marlene
Dumas.’’

Het betekent overigens niet dat
ze continu met een fototoestel in
haar handen loopt als ze op vakan-
tie is. ,,Nee, alleen als ik iets zie
waarvan ik denk ’hier kan ik iets
mee’, maar anders niet.’’

Familie
De meest recente schilderijen zijn
in coronatijd gemaakt. Familie is
erg belangrijk voor haar en omdat

ze elkaar door de pandemie niet
meer konden ontmoeten heeft ze
aan iedereen drie foto’s gevraagd,
die ze weer verwerkte tot portretjes
van onder anderen zichzelf, maar
ook haar zus, broer zwager en
schoonzus. ,,Ik heb eerst toestem-
ming aan ze gevraagd of ik de
portretjes hier mocht ophangen’’,
zegt ze lachend.

Naast het schilderen doet ze ook
aan beeldhouwen. Daar begon ze
mee toen ze al klaar was met de
kunstacademie. ,,Ik wil altijd iets
leren.’’ Vier van die abstracte wer-
ken zijn eveneens te zien in de
expositieruimte.

INTERVIEW Eerste solo-expositie voor kunstenares

Miep den Haan heeft vooral
oog voor kwetsbaarheid
Miep den Haan studeer-
de in 2015 af aan de
Kunstacademie Haar-
lem-Leiden. Ze presen-
teert werk van de afgelo-
pen vijf jaar in galerie De
Waag tijdens Omzien,
haar eerste solo-exposi-
tie.
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Miep den Haan begint in 2015 ook met beeldhouwen. ,,Ik wil altijd iets leren.’’ FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

""Hoe rijk je ook
bent, je kunt
ineens heel
kwetsbaar
worden’

De gefotografeerde was aan de lijn in Lissabon werd omgezet in Kunstlijnen.
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Links aan de muur werk waarin de koe centraal staat, rechts bedelaars.
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•iInformatie
De expositie ’Omzien’ met werk
van Miep den Haan is tot en
met 4 juli te zien in Galerie De
Waag, Spaarne 30 rood in
Haarlem. Openingstijden
donderdag tot en met zondag,
van 13 tot 17 uur.


