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 WEESHUIS
In haar Amsterdamse galerie Oode verkoopt 

Marleen Kurvers hedendaags design in 
combinatie met orphaned art: kunst die door 

musea wordt afgestoten. Wie een weesje 
adopteert, moet wel beloven dat hij er goed 

voor zal zorgen.
tekst Elsbeth Grievink   fotografie Sher Loho
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ls je door de tentoonstellingszalen van een museum 
wandelt, zie je vaak maar een fractie van alle kunst 
die het museum in huis heeft. Het grootste deel van 

de collecties wordt ondergebracht in depots, waar voort-
durend items bijkomen. Veel musea kampen met ruimte-
gebrek, de depots puilen uit. Er zit niets anders op dan af 
en toe wat afstoten. Ontzamelen, zoals dat heet. Ook 
musea en kunstcentra die hun deuren sluiten, laten soms 
enorme kunstcollecties achter. Marleen Kurvers, eigena-
resse van galerie Oode in Amsterdam, geeft deze zoge-
naamde weeskunst een tweede leven. Ze combineert ze 
op eigenzinnige wijze met uniek hedendaags design en 
zet ze op die manier in een nieuwe, frisse context. 
En dat is interessant, zéker voor wie wel kwaliteitskunst 
aan de muur wil, maar niet duizenden euro’s te besteden 
heeft. Want om een breed publiek te bereiken is de kunst 
die bij Oode hangt hartstikke vriendelijk geprijsd. 
Bovendien heeft Kurvers oog voor wat mooi is en wat 
binnen het hedendaagse interieur past, maakt ze  
gedurfde combinaties en heeft ze een goed verhaal: ‘Als je 
bij mij een weeskunstwerk koopt, help je mee een stukje 
Nederlands erfgoed te bewaren dat anders verloren  
zou gaan.’ 

Hoe stel je je collectie samen?
‘Die verandert voortdurend! Eens per twee, drie weken 
duik ik in de collecties die ik bij de verschillende verza-
meldepots voor verweesde kunst kan bekijken. Dan pik ik 
de – in mijn ogen – pareltjes eruit. De voorraad is enorm, 
dus ik kan kritisch zijn. Een kleine beschadiging of vlek 
vind ik niet zo erg, maar qua esthetiek moet het me omver 
blazen.’

Wat komt er bij Oode wel en niet in?
‘In het begin liet ik me compleet leiden door mijn eigen 
smaak. Ik hou van grof werk met heftige texturen, dikke 

 ‘Zie hoe 
de lijnvoering van 

die lamp in het 
schilderij 

terugkomt. Dan 
kan ik echt van in 
vervoering raken’

A

Marleen Kurvers in haar galerie 
aan het Amsterdamse Singel
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klodders verf en een diepe gelaagdheid. Zwart-wit, ben ik 
ook dol op. Maar dat leent zich niet altijd voor boven de 
bank, dus daar hou ik nu meer rekening mee. Ik let op 
kleur, op patronen, op eigenzinnigheid en zoek daar 
mooie designobjecten bij. Soms is het andersom, dan  
zoek ik een kunstwerk bij een bepaalde stoel of lamp.’ 

Waarom koos je voor de combinatie met design?
‘Door de afgestoten kunstwerken in een nieuwe context 
te plaatsen, maak ik ze weer actueel. Bovendien zorgt het 
contrast tussen oud en nieuw voor een prettige spanning.’ 
Kusters wijst naar een kleurrijk schilderij van Jan van 
Asbeck. ‘Dit werk is niet perfect, de hoekjes zijn niet meer 
mooi, maar z’n esthetiek is wel heel leuk. De moeite van 
het herbestemmen waard. En als ik er dan zo’n lamp van 
Atelier Robotiq bij hang en zie hoe die lijnvoering van de 
lamp in het schilderij terugkomt, dan kan ik daar echt van 
in vervoering raken.’

Wie een werk aanschaft, dient een adoptieformulier 
in te vullen. Waarvoor is dat?
‘Ik hoop natuurlijk dat een ets die hier gekocht wordt een 
mooie plek krijgt bij mensen die er enorm van zullen 
genieten. Door mijn klanten een adoptieformulier te 
laten invullen, wil ik ze er bewust van maken dat ze een 
stukje erfgoed in huis hebben, in de hoop dat ze er goed 
voor zullen zorgen.’

Adviseer je je klanten?
‘Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Soms nemen ze foto’s 
mee van hun interieur, maar ik doe ook consults aan huis. 
Ik probeer iedereen uit zijn comfort zone te trekken, dat is 
mijn uitdaging. Ik laat ze zien hoe een klassiek landschap 
kan gaan samenwerken met een strakke designstoel. 
Soms doe ik grotere projecten. Zo heb ik een deel  
van de collectie van het gesloten Scryptionmuseum  
kunnen onderbrengen bij Hotel de Hallen in 
Amsterdam-West.’

En hoe kies je je designobjecten?
‘Op het gebied van design ga ik voor one of a kinds. Alleen 
het nieuwste van het nieuwste, objecten die qua materi-
aalgebruik of techniek uniek zijn in hun soort. Een beetje 
humor vind ik ook fijn.’ Kusters aait met haar hand over 
een plywood stoel van studio Roex. ‘Dit bijvoorbeeld, vind 
ik een waanzinnig knap gemaakte stoel, hij heeft bijna 
iets sculpturaals. Hou ik van.’

Wat hangt er bij jou thuis boven de bank?
‘Ha! In onze woonkamer hebben Dirk (van der Kooij, de 
ontwerper, Kusters’ partner, red.) en ik een foto hangen 
van Sander Wassinks stoel uit afvalmateriaal, daarnaast 
een zero-achtig grafisch werk van Ben van Helden uit 
1970, wat daar heel mooi mee contrasteert.’ 
oode.nl

M A R L E E N 
K U R V E R S ?

1981 Geboren in Sittard

2008 Titel Master of arts aan de  

kunstacademie in Gent 

2011 Opent expositieruimte Dutch 

Design Year in Eindhoven

2014 Pop-upexpositie over Dutch 

Design in Beurs van Berlage 

Amsterdam

2015 Opent galerie Oode in 

Amsterdam
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Houten vormen
Linosnede van Heinz 
Falke 1966, nr. 6/25, 
zonder lijst (21 x 11 c), 
€30

 Ball clamp van  
Dieter Volkers en  
Klaas Kuiken, € 275

Koperen stoel met leren 
zitting van Clemens 
Maassen, € 895

Zomer, ets van G. van 
Leeuwen, gedrukt op 
zijde en geplakt op 
papier, zonder lijst  
(56 cm x 64 cm), € 39X

Werk op papier 
van Basart, nr. 

4/10, zonder lijst 
(43,5 x 60 cm), 

€40

Tegengesteld aan mezelf, 
schilderij op papier van  

J. Bellaart uit 1976, zonder 
lijst, (23 cm x 32 cm), € 40

 Tafel met vaas en krant, 
schilderij op canvas van 

Nel van Dijkhuizen uit 
1984, in houten lijst (72 

cm x 93 cm), € 295

Kogels en Kauwgum, 
gouache op papier van 
Jacob Bos, zonder lijst 

( 51 cm x 52 cm) € 25
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