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Actueel

zien zijn. Japans gebonden, dus handmatig opgerold. Iedere 
bladzij is uniek doordat de oppervlaktestructuur anders is. 
Geen werk dat je zomaar even doorbladert, maar uitpakt en 
aandachtig bekijkt. Een archiverende tijdscapsule.

Geesten in de lucht
Als ik Ellen spreek, moet de inrichting nog beginnen. We 
bevinden ons in de bodekamer van het kasteel. Zij strijkt met 
haar vinger over een stapeltje hemdjes, legt haar hand lichtjes 
op een Japans kamerscherm van Twickel dat ook gebruikt 
zal worden. In haar hoofd heeft de tentoonstelling zich al 
gevormd; voor mij heeft zij een plattegrond meegenomen.  
De ruimte wordt een soort Japans tempeltje. Een plek die  
het gewone bijzonder maakt, die uitnodigt tot aandacht. 

Mijn gesprek met Ellen gaat eigenlijk precies zo. Op al mijn 
vragen reageert zij zonder haast, waardoor ik langzamerhand 
onthecht raak van mijn drukke agenda. Alsof de tijd stolt.  
Zij geeft antwoorden die vaak in het verre verleden beginnen 
en uiteindelijk uitmonden in het heden. De expositie en het 
bijbehorende boek heten dan ook terecht The Fabric of Time. 
Het weefsel van de tijd. Ellen: “Twickel heeft aandacht voor 
het verstrijken van de tijd. Het is zo bijzonder dat Twickel 
alles zorgvuldig bewaart. Ook de alledaagse objecten uit 
het verleden, zoals onderkleding, waardoor je een beeld 
van voorbijgegane levens krijgt.” Dat beeld is haar eigen 
persoonlijke blik. Ik ben zelf historica en zou graag willen 
weten wie de dragers waren. Daar gaat het Ellen niet om:  
“Ik wil mij juist niet verdiepen in een specifiek persoon.  
Wat ik wil, is de schoonheid van het lijfgoed laten zien. 
Ondergoed dat nooit getoond werd maar in het verborgene 
bleef. En dat ik nu laat zien in alle kwetsbaarheid.” 
 
Een jaar lang kwam Ellen tweemaal per week naar het kasteel. 
Ze kreeg carte blanche om de kasten met tientallen dozen 
linnen en lijfgoed te openen. “Maar soms deed ik ook niets. 
Dan onderging ik de sfeer. Het voelt alsof de geesten hier nog  
in de lucht zweven. Ik ging ook regelmatig in de oranjerie een 
kop thee drinken. Met een taartje erbij, door de vrijwilligers 
altijd zorgvuldig versierd met vruchtjes of eetbare bloemetjes.  
Dan schreef ik kleine gedichtjes over wat ik voelde. Dat deed ik 
in de vorm van haiku’s, Japanse poëzie die een bepaald aantal 
regels en lettergrepen heeft.”

Voetstappen in verse sneeuw
Ellen heeft een groot aantal exposities in binnen- en buitenland 
gehad. Met boeken die zij samen met vormgever Sybren 
Kuiper maakte, won zij prestigieuze prijzen. Hoe kwam zij bij 
Twickel? Ellen gaat terug in haar eigen geschiedenis, naar haar 
moeder die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Oekraïne naar 
Duitsland vluchtte. “Op haar 17e. Ze trouwde een Nederlander 
en vertrok naar Den Haag. Nooit heeft zij iets verteld over 
haar verleden, nooit. Zij zweeg. Zij hield van strijken. Dat deed 
zij op meditatieve wijze: haar aandacht was geheel gericht 
op de handeling. Toen zij allang gestorven was, ontmoette 
ik een journaliste die over Svetlana Geier, vertaalster van 
Dostojewski, geschreven had. Svetlana was, net als mijn 
moeder, uit Kiev gevlucht. In een film over haar zag ik dat zij 
ook op een meditatieve manier streek. Zij vergeleek het geluid 
van gesteven lakens als je in bed schuift met het knerpen van 
de eerste voetstappen in verse sneeuw. Toen werd mij duidelijk 
dat ik iets met onderkleding wilde doen. Ik heb heel veel 

foto’s gemaakt. Van onderkleding van allerlei particulieren, 
in depots bij klederdrachtmusea en bij de collectie van Jacob 
Six en het museum Van Loon, maar ik miste steeds de klik. 
Op een gegeven moment ontmoette ik de eigenaresse van 
lingerieketen Livera. Zij bleek het kindermeisje te zijn geweest 
van Roderik, de huidige bewoner van het kasteel. En zo kwam 
ik in contact met Rob Bloemendal van Twickel. Ik kwam hier en 
voelde direct dat dit mijn plek was. Natuurlijk duurde het even 
voordat ik het fiat kreeg van de bestuurders. Maar toen kreeg  
ik ook alle vertrouwen.”

Pablo Neruda
Bij de expositie gaat het ook om contrasten tussen hard en 
zacht. De stoere vitrines van staal en glas waarin de zachte 
weefsels liggen. De onwrikbare stenen van de oranjerie 
versus het beweeglijke groen van de tuinen rondom. Het 
liefdesgedicht If you forget me van Pablo Neruda dat op een 
onbuigzame metalen plaat is afgedrukt. Met woorden die  
mij herinneren aan het lijfgoed van de vroegere draagster.

…as if everything that exists, 
aromas, light, metals, 
were little boats 
that sail 
toward those isles of yours that wait for me.
   
Japanse haiku’s, Japans papier, een expositie die ingericht is 
als een Japans tempeltje. Bijpassende workshops zoals bonsais 
knippen. Japan past bij Ellen: “Japanners gaan tot het uiterste 
en ze zijn zó precies in hun handwerk, films, tuininrichting, 
eten. Ze hebben zo’n aandacht voor detail.” En dan vertelt  
Ellen hoe zij voor het boek dat in een oplage van 50 stuks 
verschijnt 700 vellen papier heeft ‘gepeld’. Om precies te 
zijn, heel dun Awagamipapier van 40 gram, in twee laagjes 
op elkaar. Daarop zijn de foto’s gedrukt. Die vellen deed 
Ellen in water, vervolgens depte zij ze droog tussen vilt en 
scheurde voorzichtig de tweede laag los van de eerste. Reepje 
voor reepje. Op die manier bleef de foto zichtbaar op bijna 
doorzichtig papier van ongeveer 14 gram. Als een stukje huid, 
denk ik. En ik zeg dat het een monnikenwerk van maanden 
moet zijn geweest. Ja, zegt Ellen. Maar ze kijkt heel opgetogen. 
“Ik vond het heerlijk, het was zo rustgevend.” En ik zie opeens 
Ellens moeder voor mij, meditatief verzonken in strijken.  
Een zelfde repeterende beweging als het ‘pellen’ van Japans 
papier. En de tijd is niet meer verstreken…

Wat verborgen is, maakt kunstenaar Ellen Korth 
zichtbaar. Ook het onaanzienlijke, zoals de collectie 
historisch ondergoed van Twickel. Dat doet zij met 
respect en oog voor detail in de zomerexpositie  
The Fabric of Time in de oranjerie. 

Het ongeziene 
belicht

Ellen Korth kreeg ruim een jaar de tijd om de collectie lijfgoed 
van Twickel te bestuderen en te fotograferen. Nachtponnen, 
onderhemdjes en ander lijfgoed uit de periode 1850-1970.  
Zijde en katoen, vaak afgewerkt met mooie randjes kant of 
versierd met borduursel. Ellen fotografeerde de onderkleding 
op grote lichtbakken, waardoor je dóór de stoffen kijkt: het zijn 
net röntgenbeelden. Je ziet elk naadje en plooitje, bijna alsof de 
stof een levend lichaam is. Voor de expositie koos zij zes foto’s 
uit. Die drukte zij af op vellen heel dun Japans papier van 2.50 
meter lengte waardoor het lijfgoed op ware grootte te zien is. 
Zachtjes beweegt het, hangend aan het plafond, terwijl het 
publiek eronderdoor loopt. 

In de expositie zijn ook drie foto’s van mannenhemden te zien 
en een paar stapeltjes onderkleding, zorgvuldig gestreken en 
gerangschikt in vitrines. Zo nu en dan hoor je een stem een 
gedicht van Pablo Neruda declameren. In drie vitrines liggen 
rollen papier. Dat is de vorm waarin het bijpassende boek 
verschijnt. Eigenlijk roept het woord ‘boek’ een verkeerd beeld 
op. Het zijn namelijk rollen transparant en vederlicht Japans 
papier waarop technisch volmaakte foto’s van het lijfgoed te 

Ellen Korth. 
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