
OPENINGSREDE BIJ DE TENTOONSTELLING STUG EN STOER. DE WEG 

VAN JO KOSTER VAN HATTEM EN DORA KOCH-STETTER op 2 juli 2022 in de 

Museumtuin MTVP Museum Domburg door Volt Europa’s Co-President Reinier van Lanschot  

 
  

 
Openingsrede Reinier van Lanschot 

    
Goedemiddag allemaal, 
 
Dankjewel dat ik de gelegenheid heb om jullie hier toe te spreken bij de opening van de nieuwe 
tentoonstelling Stug en Stoer. 
 
Het is bijzonder voor mij om deze tentoonstelling te mogen openen. Om meerdere redenen. Zelf 
probeer ik via Volt een bijdrage te leveren aan het verenigen van Europa en ons democratisch 
systeem te innoveren. Zodat onze samenleving landsgrenzen overstijgend kan samenwerken en 
de uitdagingen van de 21ste eeuw aankan. Om die reden wordt mij meestal gevraagd te spreken 
over politiek, democratie en Europa, en ben ik niet gewend tentoonstellingen te openen. Toch zit 
er een duidelijke link tussen de visie van Volt en kunst. Als er namelijk één ding grenzen 
overstijgt en universele zeggingskracht heeft, dan is het wel kunst. Maar er is nog meer dat het 
bijzonder maakt deze tentoonstelling te openen. De plek, familie, Europese kunstenaarskolonies 
en de twee vrouwen van wie werk hier tentoon wordt gesteld. Bij die vier dingen wil ik wat 
langer stilstaan. 
 
Allereerst is het bijzonder voor me omdat Domburg een plek is waar ik al mijn hele leven kom. 
De zee, de duinen en de gezelligheid maken het een genot hier ieder jaar te komen. De ene keer 



dat ik mij kan herinneren dat ik een jaar niet in Domburg kwam in de zomer, voelde toch als een 
raar, incompleet jaar. Veel mensen vinden hier inspiratie. En dat is al eeuwen zo. Domburg 
ontwikkelde zich vanaf 1870 tot een kunstenaarskolonie. Vele bekende schilders, beeldhouwers, 
dichters, schrijvers en andere kunstenaars lieten zich inspireren door de zee, de duinen, het 
Zeeuwse platteland, de prachtige lucht en de bewoners van Walcheren. Met veel plezier kom ik 
ook al lang in het Marie Tak van Poortvliet museum. Enkele weken geleden zaten wij hier in 
deze zelfde tuin om deze bijeenkomst voor te bespreken en hoorde ik over de plannen om het 
museum nog mooier te maken dan het al is. Onder andere door een studiecentrum verbonden aan 
de Europese Federatie van kunstenaarskolonies, een bibliotheek en een prachtige nieuwe 
collectie. Geweldig dat het museum daarmee Domburg als plek voor kunstenaars en inspiratie in 
leven houdt en daarmee bijdraagt aan het inspireren van nieuwe mensen.  
 
De achternaam van mijn moeder (die daar zit) is van Vloten en Francisca en ik zijn familie. Zo 
delen wij een voorvader, Johannes van Vloten, die midden 19de eeuw, toen onze democratie nog 
net in de kinderschoenen stond, de tijd van Thorbecke, al uitgesproken voorstander was van het 
algemeen kiesrecht voor vrouwen. Hij was een bekend Spinozist en Francisca heeft enkele 
boeken over hem geschreven. Hij was er ook een groot voorstander voor dat vrouwen dezelfde 
opleidingsmogelijkheden kregen als mannen. Zijn tijd dus tientallen jaren vooruit.  
 
Ik kan mij zo voorstellen dat Jo Koster en Dora Koch-Stetter het met hem eens zouden zijn 
geweest, want ook zij pionierden als vrouwelijke schilders in een wereld die gedomineerd werd 
door mannen. Er waren wel vrouwelijke schilders. De moeder van Dora was bijvoorbeeld 
tekenlerares, maar een schilderende vrouw was in die tijd nog een hoge uitzondering. Toen Dora 
in 1917 trouwde met de kunstenaar Fritz Koch, in, nota bene, het jaar dat kiesrecht voor vrouwen 
werd ingevoerd in Nederland, werd door sommigen van haar verwacht dat ze moeder en 
huisvrouw werd, maar zij bleef schilderen en het lukte haar om dit te blijven combineren. In die 
tijd werden vrouwen in het algemeen niet aangemoedigd door hun mannen of door het publiek 
om kunstenaar te zijn. Kunstcritici toentertijd lieten zich ook vaker betuttelend of neerbuigend 
uit over hun werk. 
 
Het was dus hoogst ongebruikelijk en in zekere zin pionierden zij op dat vlak. Ze moesten tegen 
kritiek kunnen en van gebaande paden af durven gaan. Vandaar dat ‘Stug en Stoer’ een geschikte 
titel is voor deze tentoonstelling. Niet alleen omdat je dat terug ziet in hun werk, maar ook omdat 
de weg voor hen soms stug was. Alleen met een stoere houding zijn zij in staat geweest deze 
werken te maken. Misschien zie je dat juist daarom ook terug in hun veelzijdige werk. 
 
Tegenwoordig is er nog steeds ruimte voor verbetering om de gelijkwaardigheid van mensen ook 
echt tot uiting te laten komen in de maatschappij. Wij, bij Volt, geloven dat een evenredige 
vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen in de politiek hier een positieve bijdrage aan zal 
leveren. Daarom zijn al onze kieslijsten 50/50 man/vrouw en worden de leidinggevende posities 



ingevuld door een vrouw en een man samen. Vandaar dat er ook twee co-voorzitters zijn, waar ik 
er één van ben. 
 
Mijn (bet)overgrootmoeder, Lidy van Spengler-van Bosse, en Jo Koster waren hartsvriendinnen. 
Zij woonden beiden een tijd lang in Hattem en Jo Koster overleed in 1944 in Heelsum, 
vermoedelijk in het bijzijn van Lidy. Door die vriendschap ben ik opgegroeid met de 
verschillende werken van Jo Koster in huis. Enkele prachtige schilderijen. Sommige daarvan, 
zoals portretten van de kinderen van Lidy, zijn ook in deze tentoonstelling opgenomen. Ook zijn 
de prachtige ansichtkaarten, die Jo Koster zelf schilderde en naar Lidy stuurde, noemenswaardig. 
Twee daarvan zijn hier te zien.  
 
De een is een alledaags tafereeltje van een paard en wagen in Brabant. De ander is een beeld van 
de vier kleinkinderen van mijn betovergrootmoeder, waaronder dus mijn grootvader, spelend in 
een vijver op een zomerse dag voor de Langenberg, het familiehuis. Een huis met een dak van 
stro dat helaas is afgebrand in de jaren zeventig, maar de ansichtkaart geeft nog een inkijkje in 
hoe het daar toen geweest moet zijn.  
 
Al die ansichtkaarten bij ons thuis laten zien dat Jo Koster ook door Europa gereisd heeft, 
bijvoorbeeld door de kaart die ze naar Lidy stuurde in 1908 waarop de ponte vecchio in Florence 
is geschilderd. Dit geeft dan weer een inkijkje in de Europese kunstenaarskolonies. Eind 19de en 
begin 20ste eeuw waren er al veel contacten tussen Europese kunstenaarskolonies onderling en 
Jo Koster en Dora Stetter waren daar onderdeel van. Het Marie Tak van Poortvliet Museum is al 
jarenlang ook onderdeel van de Federatie van Kunstenaarskolonies in Europa, EuroArt, en een 
van de weinige Nederlandse musea die hier een rol van betekenis in spelen. Deze Europese 
kunstenaarskolonies doen mij denken aan het netwerk van lokale teams dat wij opzetten met 
Volt. 
 
Volt is een beweging die in 2017 is opgericht als eerste Pan-Europese politieke partij. De 
aanleiding daarvoor was de Brexit, maar de hoofdreden was om actie te ondernemen tegen het 
groeiende nationalisme in Europa. Volt streeft ernaar om gematigde mensen te enthousiasmeren 
politiek actief te worden, om de manier waarop politiek bedreven wordt te veranderen én Europa 
te verenigen in één Europese parlementaire democratie. Op die manier kunnen we de uitdagingen 
van onze tijd als klimaatverandering, veiligheid, groeiende ongelijkheid en biodiversiteitscrisis 
beter aan. De visie van Volt is om het goede voorbeeld te geven over hoe Europese 
samenwerking eruit kan zien. Nu hebben wij honderden lokale Volt teams verspreid over alle 
landen van Europa, hebben we in 15 landen meegedaan aan verkiezingen én 115 verkozen 
vertegenwoordigers in 6 van die landen. Er moeten nog bergen verzet worden om onze visie te 
verwezenlijken, maar de richting is goed en alle vrijwilligers in deze lokale Volt afdelingen die 
ook grensoverschrijdend samenwerken dragen daaraan bij.  
 



Het eind van de 19de eeuw en begin van de 20ste eeuw waren de hoogtijdagen van het 
nationalisme. Dit leidde uiteindelijk tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dat sommige 
kunstenaars in plaats van de verschillen groter te maken, in die tijd tegen de stroom in, op zoek 
gingen naar het universele, met kunst als verbindende factor, en op verschillende Europese 
plekken samen gingen werken en nieuwe ideeën opdeden is mooi. Kunst loopt meestal vooruit 
op ontwikkelingen in de samenleving en geeft die mede vorm, maar het belang van kunst en 
cultuur wordt regelmatig door politici onderschat. Tegelijk zien we in de wereld om ons heen 
hoe kunst een verademing kan zijn te midden van leed. Een goed voorbeeld daarvan zijn de 
Oekrainse musici die in tijden van oorlog muziek maken die hoop biedt, troost, verenigt en moed 
geeft. 
 
De Europese Unie is opgericht als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal met de gedachte 
dat, als er wordt samengewerkt op deze gebieden, die essentieel zijn voor oorlogsvoering, je 
minder snel met elkaar gaat vechten en vrede bewaard blijft. Vervolgens zal deze samenwerking 
dan overvloeien naar andere gebieden en er uiteindelijk voor zorgen dat de kans op permanente 
vrede wordt vergroot. Daarin is de EU de afgelopen 70 jaar een succes gebleken. Toch zijn er 
ook legio voorbeelden van wat beter kan, beter moet. Eén van de oprichters van de Europese 
Unie had daar een interessante kijk op, want toen werd gevraagd wat hij anders zou doen als hij 
opnieuw mocht beginnen en hij zei: ‘Ik zou niet beginnen met kolen en staal, maar met kunst en 
cultuur.’  
 
Dank jullie wel. 
 

 

   
       Vooraf een welkomstwoord door Museumvoorzitter Arnold van Houtum  *  Na afloop bloemen en wijn voor  
       musici Eleonore Pameijer en Martijn Kooiman, spreker Reinier van Lanschot en conservator Francisca van Vloten 
 


