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AAN DE LEDEN VAN DE VVNK 
 
 
NB  
-Mogelijke opmerkingen over het verslag van de ALV graag uiterlijk 10 juli 2006 bij het secretariaat. 
-Bijzondere ALV op zaterdag 23 september; graag eveneens voor 10 juli 2006 voorlopige opgave als  
u waarschijnlijk aanwezig zult zijn. 
-Inschrijving voor de herfstreis naar Duitsland uiterlijk 14 augustus 2006. 
 
 
Inhoud:  
-Van het bestuur     - Verslag ALV 13 mei 2006 
-ALV en Bijzondere ALV    - Opgavestrook Bijz ALV 
-Hoe de draden van de Nieuwe Kunst …  - Duitslandexcursie met opgaveformulier 

 
 
 
VAN HET BESTUUR 
 
-In deze nieuwsbrief  vindt u informatie over het eerstkomende VVNK-evenement na de zomer: een 
driedaagse kunstreis met Kunststad naar de Duitse steden Hagen, Krefeld en Wuppertal van 29 
september t/m 1 oktober 2006. Niet zo bekend maar wel zo afwisselend en interessant! Bovendien is 
de prijs aantrekkelijk.  
-Verder komt de afgelopen Algemene Ledenvergadering aan de orde met een vooruitblik naar een 
Bijzondere ALV op 23 september 2006. 
-We kondigen u alvast aan dat in het Noordbrabants Museum dit najaar een tentoonstelling plaatsvindt 
met kunst uit de periode rond 1900. De VVNK organiseert hierheen vanzelfsprekend een evenement, 
waarschijnlijk op zaterdag 4 november 2006.  
-In de laatste nieuwsbrief van april was een tentoonstellingsagenda opgenomen die tot het najaar 
vooruitblikte. Daarom deze keer geen agenda. Wel een stukje over kantkunst n.a.v. ons bezoek aan het 
Textielmuseum in 2005. 
-Tenslotte kunnen we u melden dat de kalender 2007 met kunst rond 1900 uit het Drents Museum van 
uitgeverij Bekking & Blitz is verschenen. U kunt hierover een schrijven ontvangen.   
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BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Op 13 mei j.l. vond de ALV plaats gecombineerd met een wandeling in deze prachtige Amsterdamse 
School buurt met bezoek aan Het Schip. 
De jaarstukken 2005 en het jaarplan en de begroting 2006 werden goedgekeurd, en ook die van de 
Stichting Schone Kunsten rond 1900 kwamen aan de orde.  
Freya Steffelaar en Thea Meulders werden voor een jaar als bestuurslid herbenoemd nu er geen 
opvolgers zijn gevonden.   
Veel aandacht ging uit naar de toekomst van de collectie van de SSK die t/m 2008 in tijdelijke 
eigendom aan de provincie Drenthe is gegeven die hem in bruikleen bij het Drents Museum heeft 
ondergebracht. De provincie wil zich terugtrekken. De SSK stelt zich op het standpunt dat de collectie 
na 2008 aan haar terugvalt met opnieuw bruikleen aan het museum gezien de positieve ervaringen 
daarmee. In de zomer heeft de SSK hierover overleg met het museum. Aangezien de VVNK-
ledenvergadering moet instemmen met contractsveranderingen en voortvarendheid geboden is zal op 
zaterdag 23 september een Bijzondere ALV plaatsvinden in (de regio) Den Haag. I.v.m. het bepalen 
van de grootte van de vereiste zaal vindt u onderaan een opgavestrook voor een voorlopige opgave 
graag voor 10 juli. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De vergaderstukken en definitieve 
opgave volgen na de zomervakantie. Wanneer onverhoopt zou blijken dat het besluitvormingsproces 
in september nog onvoldoende gevorderd is wordt de BALV uitgesteld. 
 
Verder treft u het verslag aan van de ALV op 13 mei nu deze nog vers in het geheugen ligt. Mochten 
aanwezigen daarover opmerkingen hebben dan kunnen die -graag voor 10 juli- schriftelijk wijzigingen 
bij de secretaris indienen. In geval er controversiële zaken zouden spelen worden deze gemeld en 
komen ze in de volgende ALV aan de orde, zo nee dan wordt het verslag ter besparing van kosten niet 
opnieuw verspreid. (Deze procedure is dezelfde als vorige jaar.) 
 
 
Toptien mooiste schilderij 
 
“De toptienlijst van de mooiste schilderijen van Nederlandse makelij liet vorige week een grote 
verrassing zien: en stemmig gekleurd landschap van de Drentse schilder Reinhart Dozy (1880-1947)”. 
Aldus Trouw van 24 mei jl.  De verkiezing voor deze lijst werd door het dagblad georganiseerd. Het 
schilderij betreft het Oranjekanaal in Drenthe uit 1933 dat in het Drents museum aanwezig is.  
Dozy is een van de schilders uit de periode 1885-1935 van het museum en hij is dan ook opgenomen 
in het jubileumboek “Vernieuwing en bezinning” (Waanders, 2004). Ook is er een monografie door 
het museum uitgebracht i.v.m. een aan hem gewijde tentoonstelling in 1989.  
Opmerkelijk deze keuze voor werk van een van “onze” kunstenaars. 
 
 
Hoe de draden van de Nieuwe Kunst lopen en de kantjes er af worden gelopen. 
 
Vorige jaar bezochten we met  de VVNK het Textielmuseum in Tilburg voor de expositie over vier 
kunstenaressen en enkele tijdgenoten uit de periode van de Nieuwe Kunst. 
Eén van deze dames was Agathe Wegerif-Gravestein (1867-1944). Zij is vooral bekend door haar 
batiks en haar aandeel in de kunsthandel ”Arts en Crafts” aan de Kneuterdijk in Den Haag (1898-
1904), opgericht door haar echtgenoot Chris Wegerif (1859-1920). 
De laatste was architect en bouwde een aantal villa’s in Apeldoorn. Daarnaast ontwierp en maakte hij 
meubels en interieurs. 
De kunsthandel in Den Haag was in Nederland het verkoopcentrum van de meer florale en curvilinaire 
richting in de Nieuwe Kunst. Er waren nauwe contacten met bekende kunstenaars als Thorn Prikker, 
Lebeau en van der Sluijs. De winkel had een beetje het karakter van La maison Bing in Parijs. 
Het huis van de Wegerifs in Apeldoorn was een centrum voor samenkomst van schilders, 
letterkundigen en andere kunstenaars uit binnen en buitenland. Onder andere Marius Bauer, Henri van 
der Velde, Peter Behrens, Lauweriks, Josef Hoffmann, Toorop, De Bazel en Frederik van Eeden waren 
er regelmatig gast. 
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Agathe Wegerif was van 1902 tot 1905 ook directrice van de Nederlandse Kantschool in Apeldoorn. 
In de vitrine in Tilburg lagen dan ook enkele stukjes kloskant naar haar ontwerp.  
Voor zover bekend, kwam kant in Europa omstreeks 1500 voor het eerst in gebruik. Wij kennen dit 
luchtig weefsel vooral van kledingversiering uit de 16e, 17e en 19e eeuw. 
Was het vervaardigen van kant eeuwenlang handwerk, in de 2e helft van de 19e eeuw kreeg deze tak 
van kunstnijverheid concurrentie van een machinale evenknie, terwijl de maaksters in fabrieken beter 
betaald werk vonden. Het handwerk ging grotendeels te loor. 
Onder invloed van de economische recessie enerzijds en de Arts en Craftsbeweging anderzijds, was er 
omstreeks 1900 een korte opleving van het beroep van kantklosster. 
Op veel plaatsen in Europa werden voor meisjes kantscholen opgericht, zo ook enkele in Nederland. 
Behalve de speciale scholen in Apeldoorn, Den Haag, Sluis, ´s-Gravenmoer en Wijdenes, werd er ook 
opgeleid aan kunstnijverheidsscholen en met privé-lessen. 
Kant heeft deels altijd de mode gevolgd. Zo hebben ontwerpers van naam zich omstreeks  1900 ook op 
het vervaardigen van eigentijdse patronen geworpen en ontstond en Art Nouveau- en Art Déco-kant. 
Een van de bekendste onder hen was de Duitse Leni Matthei (1878-1981). 
Deze kantwerken waren o.a. te zien op de grote wereld- en andere nijverheidstentoonstel-lingen. Mede 
in Nederland kreeg dit een vervolg. De Rotterdamsche Kunstkring organiseerde van 1-31 december 
1912, met hulp van de toen in ons land bij uitstek deskundige  mevrouw L.W. van der Meulen-Nulle, 
de 1e Internationale tentoonstelling van moderne kant. Daarvoor zonden 34 bedrijven, organisaties, 
coöperaties en kantkunstenaars uit 9 landen werk in. 
Wereldoorlog I was de doodsteek voor de kantnijverheid als handwerk. De laatste decennia is er 
evenwel een opleving als hobby en als textielkunst. Waren de werkstukken rond 1900 nog steeds 
hoofdzakelijk gericht op versiering van kleding, linnengoed en interieur, nu gaat het daarnaast om 
zelfstandige twee- en driedimensionale objecten. 
De hedendaagse kantklossers en -klosters in Nederland hebben, evenals in het buitenland, hun eigen 
organisatie De Landelijke Organisatie van Kant Kunst met rond de 3200 leden. Daarnaast bestaat nog 
de Nederlandse Vereniging voor kostuum, kant mode en streekdracht, waarin het vroegere ”Kantsalet” 
(1925-2000) is opgenomen. 
Bk. 
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Amsterdam, 12 juni 2006  
 
Betreft: Kunstreis naar Wuppertal, Krefeld en Hagen 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij zijn zeer verheugd dat wij samen met de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 u een 
prachtige driedaagse reis (van 29 september tot en met 1 oktober 2006) naar Duitsland kunnen 
aanbieden. Deze reis brengt u langs diverse hoogtepunten van kunst rond 1900 die te 
bewonderen zijn in Wuppertal, Krefeld en Hagen. 
Zo brengen wij met u een bezoek aan de Krefelder Kunstmuseen, wandelen in Hagen langs 
architectuur van Peter Behrens en gaan wij in Wuppertal mee met de Schwebebahn. Tijdens 
deze reis wordt u begeleid door mr. drs. M.H. Verhoeven, kunsthistoricus en tegenwoordig 
directeur van KUNSTSTAD. Het complete programma vindt u als bijlage bij deze brief.  
 
KUNSTSTAD is een organisatie die belevingsactiviteiten organiseert. Kunst, passie, luxe en 
gemak voor de klant staan bij ons in een hoog vaandel en maken onze reizen uniek en een 
ware beleving.  
Belangrijke kenmerken van de reis naar Wuppertal, Krefeld en Hagen zijn:  

- deskundige kunsthistorische begeleiding 
- viersterrenhotel in het centrum van de stad 
- vervoer met comfortabele touringcar 

 
De prijs voor deze bijzondere driedaagse reis is € 285,- per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer. Inbegrepen bij de prijs zijn het vervoer per luxe touringcar, overnachting 
in een viersterrenhotel in het centrum van de stad op basis van logies en ontbijt, rondleidingen 
door en entrees voor de musea, kunsthistorische begeleiding en informatiemateriaal. Niet 
inbegrepen bij de prijs zijn de lunches, diners en annulerings- en reisverzekering. De toeslag 
voor een éénpersoonskamer is € 59,-.  
 
Opgeven voor de reis kan door het bijgesloten aanmeldingsformulier in een voldoende 
gefrankeerde enveloppe voor 14 augustus 2006 te retourneren aan:  

KUNSTSTAD 
Postbus 74014 

          1070 BA Amsterdam 
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging, waar u alle gegevens omtrent de reis in 
terug vindt.  
 
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen over deze reis, kunt u contact opnemen 
met een van onze medewerkers via info@kunststad.nl of 020-4198742 (dagelijks tussen 12.00 
en 16.00 uur). 
 
Met vriendelijke groet, 
Het KUNSTSTAD team 
 
Voor deze reis verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van de ANVR waar KUNSTSTAD zich aan conformeert.  
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Driedaagse Kunstreis 'Wuppertal, Krefeld & Hagen' 
 
Inleiding  
Tijdens deze driedaagse reis zal stilgestaan worden bij de hoogtepunten van de kunst en architectuur in 
het Duitse Rheinlandgebied, waarbij plaatsen als Krefeld, Wuppertal en Hagen centraal staan. De 
Regio  
Noord-Rijnland-Westfalen heeft een boeiende geschiedenis. Het gebied bestaat uit het uitgestrekte 
Ruhrdal, dat rijk is aan minerale afzettingen; hier hebben zich in de afgelopen 200 jaar tientallen grote 
industriesteden ontwikkeld. Tegenwoordig is het gebied ook rijk aan kunst en cultuur, dat meer dan de 
moeite waard is.  
    
Vrijdag 29 september 2006 
Om half negen ’s ochtends vertrekken wij vanuit Utrecht (Jaarbeursplein, achterzijde Centraal Station) 
met de luxe touringcar naar Duitsland.  
Wij starten deze bijzondere reis met een bezoek aan de stad Wuppertal, waar wij  een bezoek zullen 
brengen aan het Von der Heydt-Museum. Dit museum, dat sinds 1902 in het voormalige raadhuis is 
ondergebracht, toont ons kunst vanaf de 16de eeuw tot de moderne tijd. Er zijn kunstwerken te zien 
van onder andere Degas, Ernst, Kokoschka, Monet, Marc, Nolde en Picasso. Interessant is dat de kunst 
niet chronologisch, maar thematisch wordt getoond, waardoor u op een geheel nieuwe manier naar de 
kunstwerken kijkt en hen vergelijkt.  
Wuppertal is wereldberoemd door zijn bijzondere 'Schwebebahn' waarvan de bouwgeschiedenis 
teruggaat tot eind 19e eeuw. Keizer Wilhelm II en zijn vrouw Auguste Viktoria openden in 1900 het 
traject tussen Vohwinkel en Barmen. Wij laten ons, net als keizer Wilhelm II, vervoeren in de 
historische Keizerwagen en leggen dezelfde route af. Een Nederlandssprekende gids is onze 
begeleider.  
’s Avonds kunt u op eigen gelegenheid door de stad wandelen en genieten van de architectuur.  
    
Zaterdag 30 september 2006 
Vandaag brengen we een bezoek aan de stad Hagen. Kunsthistorisch dankt deze stad zijn belang aan 
de industrieel Karl Ernst Osthaus, die hier aan het begin van de 20ste eeuw een kunstenaarskolonie 
stichtte, waar de Hagener Impuls uit voortkwam. Voor de kunstenaarskolonie werden diverse art 
nouveau ontwerpers uitgenodigd als Peter Behrens, Henry van der Velde en J.L.M. Lauweriks. 
Het in het centrum van Hagen gelegen Karl-Ernst-Osthausmuseum (het voormalige 
Folkwangmuseum) geeft mooie voorbeelden van de Duitse Jugendstilkunst. Het gebouw is ontworpen 
door de Belg Henry van de Velde (1863-1957). 
Het prachtige nabijgelegen Hohenhof, het voormalige woonhuis van Karl Ernst Osthaus, is te 
bezoeken en is een prachtig voorbeeld van de architectuur van rond 1900. Ook zijn in Hagen 
verscheidene voorbeelden van villa's van Peter Behrens en collega's te bewonderen. Zeer opmerkelijk 
is het door Behrens ontworpen Crematorium.Aan het eind van de middag rijden wij terug naar de stad 
Wuppertal waar u van uw avond kunt genieten. 
 
Zondag 1 oktober 2006 
De laatste dag bezoeken wij de stad Krefeld, waarbij we naar het Deutsches Textilmuseum gaan waar 
een tentoonstelling van batiks uit de periode rond 1900 te bezichtigen is. Deze collectie batiks komt uit 
de verzameling van Rudolf G. Smend en werd nog niet eerder aan een breed publiek getoond.  
Daarna brengen we een bezoek aan de 'Krefelder Kunstmuseen', alwaar u 
hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis van de Klassiek Modernen als Claude 
Monet, Hans Arp, Max Ernst, Pablo Picasso, Joseph Beuys, Yves Klein, Piero 
Manzoni, Jean Tinguely, Andy Warhol en vele anderen uit de hedendaagse kunst kan zien. Aan het 
begin van de avond arriveert u weer in Utrecht, waar u twee dagen eerder bent opgestapt. 
 


