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Als twee Nederlandse
SS'ersop gjuni 1943voor de
deur van haar onderduikadres in Borne staan, weet
Fré Cohen dat zij haar laatste tekening heeft gemaakt.
Ze is verraden. Vlug waagt
de kunstenares of ze nog
even naar het toilet mag.
Daar maakt de grafisch ontwerpster uit Amsterdam
met gifpillen een einde aan
haar leven. Ze is dan pas 39
jaar. Maar laat de wereld
een rijk en aansprekend
oeuvre na.
Vrij zijn, eigenkeuzesmaken, dromen van een betere
wereld, je idealenvolgen en
altijd zeggenschap houden
overje eigenlot, dat was Fré
Cohen ten voeten uit. Het
AmsterdamseSchoolMuseum Het Schip heeft nu terecht een tentoonstelling
aan haar en haar werk gewijd, dat na de oorlog enigszins in de vergetelheid is geraakt. Bij leven was de veelzljdige grafica, die o.a. affiches, boekomslagen, ex
libris, fotocollagesen beeld- FréCohenvoor het CentraalStationin Amsterdam.
grafieken maakte, echter FOTOHETSCHIP
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was ze zeer Delnvloec (loor

ilngsteneengezichtte geven
den. Haarvader - een demo- een land of een huwelijk),
craat in hart en nieren - onderwerping en ongehoorstuurde haar naar Londen zaamheid. lust en afkeer: ze
om te studeren aan de Slade gaan in haar schilderijen
School of Art. Daar ont- vaak hand in hand. Daarbif
moette ze ookhaar toekom- schuwt ze symboliek niet:
stige echtgenoot: de veelge- Regoheeft ruim 4ojaar psyprezenjonge schilder Victor choanalyse gevolgd bij een
Willing en een wiend van Jungiaanse therapeut. Hij
Francis Bacon. Hun relatie leerde haar de universele
zou even gepassioneerdals kracht van volksverhalen,
complex
blijken, tot

met een hond speelt en
vecht. hem verleidt door
haar rokje op te tillen en uiteindeliik dreigt te vermoorden in The Little Murderes.
Volgens Nick Willing gaat
ook deze reeks over het ingewikkelde huwe$k van
zijn ernstig zieke vader en
altiid maar werkende moeder, die weliswaar van haar
man hield, maar er ook een
minnaar op na hield.
"De
hond staat voor loyaliteit en
huwelijkse trouw. Het meisje worstelt daarmee.En fantaseert er heimeldk over
hem te doden, om verder te
sproo$es en de archetypes kunnen met haar eigen ledie daarin worden opge- ven."
voerd. .Ik schilder om de
angst een gezicht te geven", Melancholiek
vertelde ze haar zoon.
Eenzelfde pijn, verdriet
Aangrijpend is de reeks en conflict, maardan op een
schilderijen uit de latejaren liefdevollere manier vertachtig waarin een meisje beeld, ademt haar werk.Loue (rgg5),dat ze uitvoerde in
pastelkr[it op papier. Hiervoor \rroeg Regohaar dochter Victoria op haar rug liggend te poseren, gekleed in
de jurk die de kunstenares
droeg toen ze met Willing
trouwde en zwanger van
haar middelste kind was. De
melancholieke blik in de
ogen van de wouw verraadt
dat liefde niet louter een roze wolk is, maar ook ingewikkeld, zwaar en deprimerend kan z[in.

oogtafs
:ji':"f#'Studio
te
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en
kwaad
niet zonder elkaar kunnen
bestaan en in feite keerzijden van dezelfde medaille
zijn, spreekt uit veel van
haar werk. Regois de meesteres van de tegenstr[jdige
emoties. Liefde en haat, wiiheid en onderdrukking (in

Tlm 2O meaít 2022 in KunstmuseumDenHaag.Opll
decemberzendtAvroTros
GloseUp de documentaire
PaulaRego,Sesets & Stones
Het schilderij'[ove'waarvoor haar dochterVictoriaWillingmodel (2017)uit, gemaaktdoor Nick
KUNSTMUSEUM
Willing.
stond.
FoTo

Ze werd geborenin een
Joodsarbeidersgezin(haar
beideouderswarenactiefin
de diamantbewerking) in
rgo3. Een tumultueusjaar,
bekendom de grote spoorwegstaking.Maar ook in andere sectoren lagen arbeiders en hun bazendestiids
flink in de clinch.

de idealenen de expressionistische vormen van de
School.
Amsterdamse
Schoonheidmoest bereikbaarwordenvoor iedereen,
zovondzij. Daarbijwilde zlj
niet gebondenziin aanoude

voor

De expositie

haar grote veelzijdigheid. Ze
beheerste tal van technieken, van linosnede, aquarel
en fotocollage tot lithografie. Nadat ze doorgemeentelijke bezuinigingen haar
vaste job kwiit was geraakt,
nam ze als freelancer tal
van opdrachten aan. Zo
vervaardigde ze, o.a. voor
"Ganschhet raderwerk OndefdUikadfgs
actrice Marie Hamel. fraaie
staat stil, als uw machtige
arm het wil", citeert Alice tradities, zeker niet als die ex-librissen, ontwierp ze affiches voor de Bach-vereniRoegholt, de directeur van de creativiteit onderdrukging en tekende ze tal van
Het Schip, de regels van de ten.
In rgzg kreeg Fré Cohen boekomslagen. Hierbij wisberoemde prent van tekenaar Albert Hahn. Cohen een vaste baan, als vormge- selde zij de wat zwieriger
groeide op in die activistiver in dienst van de gemeen- Amsterdamse School-stiil
sche geest. Aljong werd ze te Amsterdam. Het socialis- regelmatig af met de straklid van de Arbeiders Jeugd tische stadsbestuur hoopte kere beeldtaal van de NieuCentrale (AJC), waarvoor ze mede met haar werk de ar- we Zakelijkheid.
beiders in de stad cultureel
ook haar eerste drukwerk
ontwierp.
te verheffen. Ze werd ver- Fascisme
Hoewel Fré-als wouw in
Fré was een meisje dat al- antwoorde[ik voor de typot{jd tekende. Hoe groot haar grafie en de vormgeving van een mannenwereld alt[id
talent was, verraadt haar tal van drukwerk. Iconisch moeiteloos haar eigen geld
schildering in Oost-Indi- is haar ontwerp van het gi- had kunnen verdienen,
sche inkt en waterverf, geti- roboe$e in rood, zwart en werd dit flink lastiger met
teld, Groet aan de eeuwig- lichtgeel, maar ze maakte de opkomst van het fascisheíd, dat ze op amper r8-jari- ook schooletiketten, cam- me en na het uitbreken van
ge leeftijd maakte. Als Am- pagnekaarten voor
de de Tweede Wereldoorlog.
Als Joodsekon ze niet meer
onder haar eigen naamwerken. De woliik getekende
ansichtkaarten die ze op de
markt bracht, publiceèrde
ze in diejaren noodgedwongen onder het pseudoniem
Freco.
Uiteindelijk werd het in
Amsterdam zo gevaarliik
voor haar dat ze moest onderduiken in Borne. In De
Letterkast. Edith Brouwers
aangrijpende roman over
het leven van Fré Cohen lezen ïve dat ze aan het tekenen was in de woonkamer
van de boerderii, toen plots
twee mannen in zwarte SSGrcet aande
uniformen voor het raam
eeuwigheid'
stonden.
was eenvan
Pn.d.V.
de eerste
ontweryen
van FÉ Co,
Vm september2022 in Het
SchipAmsterdam.
hen.
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