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Voor u ligt een tweede nieuwsbrief in de 
nieuwe vormgeving. De zeer positieve reac-
ties op de eerste maakte een besluit deze 
lijn voort te zetten niet moeilijk.
Indien u de nieuwsbrief na lezen niet wilt 
bewaren, geef hem dan door aan iemand an-
ders die mogelijk lid van onze vereniging wil 
worden. 

Het zijn dynamische tijden voor de 
VVNK. De opkomst bij evenementen is on-
gekend hoog en ons ledental maakte een 
sprong met enige tientallen nieuwkomers, 
mede dankzij uw mond op mond reclame.
Een mijlpaal was de uitreiking voor de eer-
ste maal van de VVNK-scriptieprijs aan An-
nemiek Rens op een gepaste locatie: het 
Drents Museum. We namen er tevens af-
scheid van onze zeer gewaardeerde conser-
vator Jan Jaap Heij die met pre-pensioen ging 
en maakten kennis met zijn opvolgster Wil-
lemijn Lindenhovius.
We gaven weer acte de présence op de Art 
Deco designbeurs in Den Haag, met dank 
aan de vele vrijwilligers die ons kraampje 
bemensten. Wie dacht dat men ons nu wel 
kende had het mis: er was veel nieuwe in-
teresse voor de VVNK die ter plaatse deels 
werd omgezet in een aanmelding voor een 

lidmaatschap.
De aanmelding voor het bezoek aan het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu-
mentatie en de Koninklijke Bibliotheek op 
2 maart liep storm. Vandaar dat gezien de 
limiet van 40 een tweede bezoek georgani-
seerd wordt op 14 april.

Over het bezoek aan het Tegelmuseum 
in Otterlo op 27 maart vindt u elders infor-
matie. De stukken voor de Algemene Leden-
vergadering die ook op die dag zal worden 
gehouden treft u bijgaand aan. We hopen u in 
Otterlo te ontmoeten.

VAN HET BESTUUR

Nog geen lid van de VVNK maar u wilt 
het worden? 

Zie het email formulier op www.vvnk.nl of 
stuur de opgave aan:
Mw. T. de Hilster, Sportlaan 142, 1442 EG 
Purmerend met vermelding van:
naam, m/v, adres, telefoon, e-mailadres, 
voor jongeren geboortedatum, voor part-
ners van leden naam en lidnummer van de 
partner.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 30, 
partners en jongeren t/m 26 jaar € 20.
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De VVNK op de Art Deco beurs.

Redactie Nieuwsbrief
teksten

Ben Stork
06-23552634

redactie@vvnk.nl
vormgeving 
Eef de Hilster

webmaster@vvnk.nl

Adres en toegang Museum

Adres Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo
Tel. 0318 592 000
www.nederlandstegelmuseum.nl

Toegang: € 4,00, MK gratis. 

Bereikbaarheid
•	 Per	auto:	snelweg	A1,	A50	of	A12,	
richting Ede, Otterlo. Bij het museum kan 
de auto gratis geparkeerd worden aan de 
kant van de weg
•	 Per	trein	en	bus:	vanaf	de	stations	
Apeldoorn (Veolia 108s), Arnhem (Veolia 
105s) en Ede/Wageningen (Veolia 108s) rij-
den bussen richting Otterlo. De bushalte 
ligt in de omgeving van het museum. 



EVENEMENTEN

Het Nederlands Tegelmuseum in 
Otterlo op zaterdag 27 maart 2010 
tevens Algemene Ledenvergade-
ring

Het museum heeft de grootste verza-
meling Nederlandse wandtegels en tegelta-
bleaus van Europa vanaf de middeleeuwen 
tot heden. 
De vaste opstelling van het museum volgt de 
geschiedenis en herkomst van de tegel. 
Tegels worden al eeuwenlang gebruikt in 
woonhuizen en boerderijen, vooral rond de 
schouw, als wandbekleding tegen vocht en 
vuil. De tegels die beschilderd zijn met een 
afbeelding zijn bovendien mooi als versiering, 
vaak leerzaam en onderhoudend, ook voor 
moderne ogen. Kinderspelletjes en spreek-
woorden zijn er op te zien, oude kostuums, 
schepen en molens, bijbelse voorstellingen, 

herderscènes en landschapjes. Bloemen, vo-
gels en dieren zijn geliefd, maar ook abstract 
uitgewerkte	fijnzinnige	bladmotieven	of	geo-
metrische ornamenten.
Er zijn meerdere opstellingen waarin de te-
gels in hun oorspronkelijke toepassing ge-
toond worden. Ook is er een collectie Art 
Nouveau en Art Deco tegels te zien.

Na de Algemene Ledenvergadering en de 
lunch zal de conservator van het museum 
de heer Johan Kamermans een inleiding ver-
zorgen over de Art Nouveau en Art Deco 
periode en de diverse tegelfabrieken uit die 
tijd. Daarna zal er in twee groepen een rond-

Programma
Nederlands Tegelmuseum
10.30	ontvangst	met	koffie	en	cake
11.00 Algemene ledenvergadering
12.30 lunch in het museum
13.30 inleiding Johan Kamermans
14.00 rondleiding door museum
15.00 afsluiting

Adres en toegang Museum

Adres Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo
Tel. 0318 592 000
www.nederlandstegelmuseum.nl

Toegang: € 4,00, MK gratis. 

Bereikbaarheid
•	 Per	auto:	snelweg	A1,	A50	of	A12,	
richting Ede, Otterlo. Bij het museum kan 
de auto gratis geparkeerd worden aan de 
kant van de weg
•	 Per	trein	en	bus:	vanaf	de	stations	
Apeldoorn (Veolia 108s), Arnhem (Veolia 
105s) en Ede/Wageningen (Veolia 108s) rij-
den bussen richting Otterlo. De bushalte 
ligt in de omgeving van het museum. 
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leiding van een uur verzorgd worden door 
medewerkers van het museum.

Het Nederlands Tegelmuseum heeft wis-
selende tentoonstellingen. Dit keer toont 
het museum het nieuwste werk van Rom-
mert Boonstra: dertig ensceneringen die hij 
in opdracht van Nederlands Tegelmuseum 
maakte, steeds gebaseerd op tegels uit de 
museumcollectie. In zijn werk ontmoeten te-
gels,	taal	en	fotografie	elkaar	op	intrigerende	
wijze. De tentoonstelling heet dan ook De 
wereld van Rommert Boonstra.

Kosten van dit evenement:  € 15,- (excl. toe-
gang museum). Men kan zich inschrijven per 
e-mail of via de antwoordstrook die bijge-
voegd is bij de ALV stukken.

Aanmelden uiterlijk 13 maart bij

Thea de Hilster
Sportlaan 142
1442 EG Purmerend
of penningm@vvnk.nl

Telnr voor nadere inlichtingen:
0299-432522

Amsterdam - Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl

Meesters uit Museum Mesdag 
t/m 04-07-10
Paul Gauguin.
De doorbraak van de Moderniteit
t/m 06-06-10

Amsterdam – Joods Historisch Museum
020-5310310 / www.jhm.nl

Gedurfd Verzamelen.
Van Chagall tot Mondriaan. 
t/m 16-05-10

's-Gravenhage - Gemeentemuseum
070-3381111 / www.gemeentemuseum.nl

Kandinsky & Der Blaue Reiter
t/m 24-05-2010

Groningen - Groninger Museum
050-3666555 / www.groningermuseum.nl

Duits Expressionisme 1905-1913. 
Brücke-Museum Berlijn. 
t/m 11-04-10

Laren - Singer Museum
035-5393939 / www.singerlaren.nl

Kleurrijk Singer – Moderne schilderkunst   
t/m 02-05-10
Art Nouveau en Déco uit het Rijksmuseum  
t/m 09-05-2010

Rotterdam - Museum Boijmans van Beuningen
010-4419475 / www.boijmans.nl

‘Proeven is koopen’, Jac. Jongert, vormgever, 
t/m 18-04-10

Zundert - Vincent van Goghhuis
076-5978590 / www.vangoghhuis.com

Boch & Van Gogh
t/m 06-09

TENTOONSTELLINGSAGENDA

per 5 december 2009

Een overzicht  van lopende en verwachte 
tentoonstellingen en veilingen die onze 
leden kunnen interesseren.
Samenstelling: Ina van Gent.
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Het was niet zo makkelijk voor de jury 
onder leiding van inmiddels oud-conserva-
tor van het Drents Museum Jan Jaap Heij, 
om een winnaar aan te wijzen uit de zeven 
ingezonden scripties die allen meedongen 
naar de eerste VVNK scriptieprijs. De zeven 
scriptie waren namelijk zeer divers van on-
derwerp. De jury bestond verder uit Mienke 
Simon Thomas (conservator museum Boij-
mans van Beuningen) en Constant Cuypers 
(oud-staflid	Radboud	Universiteit	Nijmegen);	
waarbij prof. Asselbergs (oud-directeur van 
de toenmalige Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg) over architectuur adviseerde.
Na rijp beraad werd gemeend de prijs toe 
te moeten kennen aan 
de scriptie van Annemiek 
Rens over  Gust. van de 
Wall Perné, veelzijdig kun-
stenaar van de Veluwe. 
Qua gedegenheid en vol-
ledigheid van het onder-
zoek naar bronnen en lite-
ratuur deden de scripties 
weinig voor elkaar onder, 
maar de wijze waarop de 
gevonden gegevens wer-
den gepresenteerd en 
geïnterpreteerd was naar 
mening van de jury in deze 
scriptie net iets beter dan 
in de andere. Annemiek 
Rens heeft het onderzoek 
dat uiteindelijk heeft ge-
leid tot de prijswinnende 
scriptie uitgevoerd aan 
de	 Universiteit	 Utrecht,	
afdeling Kunstgeschiede-
nis, bij docent Saskia de 

Bodt in opdracht van het CODA Museum 
Apeldoorn. Zij zal het onderzoek naar Van 
de Wall Perné in haar vrije tijd voortzetten. 
In dit nummer is een uitgebreide bijdrage 
van haar opgenomen. In volgende nieuws-
brieven zult u een samenvatting van diverse 
andere ingezonden scripties te lezen krijgen.
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Onze voorzitter Els van Veggel overhandigt 
de prijs aan Annemiek Rens.



GUST. VAN DE WALL PERNé:
VEELzIJDIG KUNSTENAAR VAN 
DE VELUWE

Annemiek Rens

De Noorse componist Edvard Grieg 
bezocht in 1906 ons land om er een aantal 
optredens	te	geven.	Na	afloop	stuurde	één	
van zijn grootste fans hem wel een heel bij-
zonder cadeau. Grieg ontving ditmaal geen 
bos bloemen, maar een heus schilderij. In 
de begeleidende brief uitte de maker zijn 
bewondering voor de melodieën van de 
componist. Geïnspireerd schilderde hij een 
sprookjesachtig boslandschap dat zo het 
decor had kunnen zijn voor één van Griegs 
muziekstukken en stuurde dit naar de musi-
cus als blijk van waardering.
Een eeuw later verdiepte ik me als jonge 
kunsthistoricus tijdens mijn afstudeeronder-
zoek in het leven en werk van de schilder 
van het betreffende boslandschap: de kunste-
naar Gust. van de Wall Perné (1877-1911) en 
deed ik al snel één van mijn eerste ‘ontdek-
kingen’. Ik vond per toeval een digitale ver-
sie van de begeleidende brief in het Grieg-
archief in Bergen en stuurde meteen een 
email met de vraag of men wist over welk 
schilderij Gustaaf in de brief sprak. Een uur 
later kwam het antwoord al, inclusief foto’s. 
Bleek dat men daar wel wist dat er ergens 
in het Grieghuis in een donker hoekje een 
schilderij van een Nederlandse kunstenaar 
hing, maar toen mijn vraag kwam zijn ze pas 
gaan kijken van wie dat nou eigenlijk was. 
Van de Wall Perné, daar hadden ze natuurlijk 
nog nooit van gehoord. Dat de naam van de 
kunstenaar hen onbekend in de oren klonk 
was niet zo vreemd. Ook in Nederland zijn 
er maar weinig mensen die ooit van hem ge-
hoord hebben. Toch heeft Gust. van de Wall 

Gust. van de Wall Perné aan het werk
Foto uit: Joh. Hepp, ‘De Veluwe en haar schilder 

Gust van de Wall Perné’, De wandelaar  (z.j.).

Perné behoorlijk wat bereikt in zijn korte 
kunstenaarsbestaan.

Tussen Apeldoorn en Amsterdam
Geboren in Apeldoorn was Van de Wall 

Perné een kind van de Veluwe. Hij kende de 
bossen en heide op zijn duimpje en struinde 
er hele dagen rond, een enkele keer zelfs 
zonder dat hij het wist in het gezelschap van 
stropers. Hij hoorde er de oude Veluwse 
volksverhalen vertellen die later door hem 
in twee kleine bundels zouden worden op-
getekend. Het mythische landschap van de 
Veluwe zou hem gedurende zijn hele leven 
blijven inspireren. 
Gustaaf kreeg een beurs en dat stelde hem 
in de gelegenheid een opleiding aan de Rijk-
snormaalschool voor Tekenonderwijzers in 
Amsterdam te volgen. Hij maakte de reis 
van Apeldoorn naar Amsterdam en zag het 
Veluwse boslandschap met haar kleine dorp-
jes langzaam veranderen in het Hollandse 
polderlandschap van de Randstad met een 
dichte bebouwing. Tegelijkertijd keerde Van 
de Wall Perné de Veluwe alles behalve de 
rug toe en haar bossen, heide en sagen zou-
den bepalend zijn voor alles wat hij deed en 
maakte. Hij bleef terugkeren nadat hij ver-
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Vingnet uit Ralph Waldo Trine, In harmonie met het 
oneindige, Blaricum 1910.

huisde naar Amsterdam en bouwde er zelfs 
een zomerse atelierwoning in het dorpje 
Hoog Soeren, geheel in Noorse chaletstijl 
voorzien van wolvenkoppen en andere ele-
menten uit de Veluwsche Sagen.  Zijn binding 
met de twee woonplaatsen vervulde een 
hele bijzondere rol in het kunstenaarsleven 
van Van de Wall Perné. Hij wist Randstad en 
Veluwe een beetje dichter bij elkaar te brengen.

Idealen in de kunstnijverheid
In Amsterdam vierde de Nieuwe Kunst 

op dat moment hoog tij en de jonge Van 
de Wall Perné vond er een werkterrein en 
afzetmarkt. Hij was tegelijkertijd actief als 
schilder,	 meubelmaker,	 graficus,	 kledingont-
werper en docent en werkte regelmatig 
samen met zijn echtgenote, sierkunstenares 
Eugénie (Jules) van Vooren (1873-1958). Na 
zijn afstuderen had Gustaaf eerst een jaar 
lang gewerkt als sierkunstenaar voor kun-
stenaarsechtpaar Chris en Agathe Wegerif 
en deze tijd is van grote invloed geweest. 
Hij werkte er, evenals Chris Lebeau en Johan 
Thorn Prikker, in de Apeldoornse werkplaat-
sen van de Haagse kunsthandel ‘Arts & Crafs’ 
en kwam er in aanraking met de ideeën van 
de Nieuwe Kunst. In 1899 wist Van de Wall 
Perné een vaste baan te verwerven bij boek-
drukkerij J.H. de Bussy & Co. te Amsterdam. 
De kunstenaar kreeg er talloze opdrachten 
voor het ontwerpen van boekomslagen, il-
lustraties	en	ander	grafisch	werk	en	liet	zich	
daarbij in het bijzonder inspireren door de 

planten- en dierenwereld. In 1904 verliet Van 
de Wall Perné De Bussy om te gaan werken 
als docent kostuumkunde aan de Toneel-
school te Amsterdam. Hij bleef boekomsla-
gen ontwerpen, ook voor andere uitgevers. 
In dezelfde tijd werd hij eveneens actief bij 
de Vereniging ter Verbetering van Vrouwen-
kleding. Deze reformbeweging hield zich 
bezig met nieuwe kleding voor de vrouw 
waarin zij zich vrij en gezond kon voelen. 
Gustaaf zette zich als bestuurslid, maar ook 
als docent aan de vakschool in voor de ver-
eniging. Op foto’s in het maandblad uit 1909 
is een door hemzelf ontworpen reformjapon 
te zien die zijn vrouw Jules gemaakt had. 

Het schilderen van mystieke paden
In 1901 deed Gust. van de Wall Perné 

voor de eerste maal mee aan een tentoon-
stelling van kunstenaarsvereniging Sint Lucas. 
Van 1901 tot 1911 zou zijn werk op elke 
jaarlijkse expositie vertegenwoordigd zijn. 
Door het lidmaatschap en bestuur bij de 
vereniging nam Gust. deel aan allerlei acti-
viteiten in het Amsterdamse culturele leven 
en wist hij zich te vestigen als kunstenaar. In 
1907 exposeerde hij schilderijen, aquarellen 
en tekeningen bij Kunstzaal Pictura in Dord-
recht. Kunstcriticus Conrad Kikkert schreef 
hierover een stukje in De Telegraaf met de 
afsluitende woorden: “Deze expositie doet, 
als geheel, wel aardig aan, ziet u, zoo zoo, nu 
ja, wel aardig, niet veel nog, eigenlijk, neen, 
niet véél, eigenlijk… ja eigenlijk… nog on-
voldoende.” Gelukkig waren er ook veel 
positieve reacties waarin men sprak over 
zijn talent. De kunstenaar schilderde voor-
namelijk Veluwse natuurtaferelen met een 
symbolistische ondertoon en de verbeelding 
speelde een grote rol. Van de Wall Perné was 
ontevreden over de l’art pour l’art-kunst 
waarin het alleen maar ging om oppervlak-
kige schoonheid. Kunst moest volgens hem 
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Mystieke paden, 1907
Olieverf op doek, 

129 x 177 cm
(schenking Mrs EC van de 

Wall Perné- van Vooren, 
Amsterdam 1912-09)

Rijksmuseum 
Amsterdam.
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abstracter worden en juist uit deze eenvoud 
zou een diepere werkelijkheid naar voren 
komen die paste bij de huidige tijd. Dat zijn 
ideeën zeer modern waren blijkt uit het 
gegeven dat Piet Mondriaan hem een keer 
wilde laten meedoen met een modernisten-
expositie. Jan Sluyters zag dat echter niet zit-
ten en het ging dan ook niet door. 

Volkscultuur en Germaanse
sprookjesromantiek
Gust. van de Wall Perné schreef in de 

inleiding van zijn bundels Veluwsche Sagen: 
“Ons land, vooral het oostelijk gedeelte met 
zijn uitgestrekte bosschen en onafzienbare 
heidevelden,	 is	 nog	 vol	 oude	 volkspoëzie;	
maar zij slaapt. Laten we hopen, niet voor 
eeuwig.” Hij stelde zich ten doel deze ver-
halen te vinden en voor de toekomst vast 
te leggen in zijn boekjes Veluwsche Sagen, 
die hij zelf samenstelde en van illustraties 
en versieringen voorzag. In 1911 verluchtte 
Gust. een Nederlandse bewerking van het 
IJslandse heldenepos, de Edda. Zijn interesse 
in volkscultuur uitte zich eveneens in enkele 

tapijtontwerpen met een Veluwse sage als 
onderwerp, bijvoorbeeld: Het ontstaan van 
het	Uddeler	Meer,	De	witte	Wijven	en	Do-
nar en de slang. In zijn werk liet hij de oude 
Germaanse symboliek herleven door haar te 
verenigen met de kunstvormen van de mo-
derne tijd.

Tot slot
Gust. van de Wall Perné stond middenin 

de Amsterdamse kunstwereld van de nieu-
we twintigste eeuw. Hij was een graag ge-
zien man: een kunstenaar met een visie en 
een groot hart voor de kunst. In december 
1911 kwam er door een loodvergiftiging 
van eigen verf plotseling een einde aan het 
leven van Gustaaf. Zijn begrafenis werd bij-
gewoond door prominenten uit de Neder-
landse kunstwereld en er werden een aantal 
herdenkingsartikelen geschreven. 
Van de Wall Perné is vandaag de dag een vrij-
wel vergeten persoon. De ontwikkelingen in 
de kunst van de avant-garde volgden elkaar 
zo snel op dat het werk van Gust. van de 
Wall Perné de aandacht niet bleef vasthou-

den. De vooruitgang 
van het modernisme 
was roekeloos. De 
laatste decennia is in 
de kunstgeschiedenis 
echter een langzame 
herwaardering te zien 
voor kunstenaars die 
nooit tot de canon heb-



PANORAMA MESDAG STAAT 
OPEN VOOR VRIENDEN EN VRIJ-
WILLIGERS
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Ernst Storm

Liefhebbers van kunst en architectuur 
rond de eervorige eeuwwisseling koeste-
ren ongetwijfeld hun persoonlijke ervaring 
van	 een	 bezoek	 aan	 Panorama	 Mesdag;	

een topstuk van de Haagse School in een 
ruimtelijke vorm. Het panorama, in 1881 
aan de Haagse Zeestraat geschilderd, is als 
uniek cultureel erfgoed behouden geble-
ven in de originele rotonde. Met het 1680 
m2 grote doek is het een rijksmonument 
en dit oudste echte panorama ter wereld 
is niet meer weg te denken uit Den Haag. 
Een familievennootschap, opgericht in 1910 
door H.W. Mesdag zelf, heeft het Pano-
rama zonder structurele subsidies in stand 
kunnen houden. Dat kan ook in de toe-
komst, met gemiddeld 150.000 bezoekers 
per jaar, omdat er blijvende belangstel-
ling bestaat voor deze magische ervaring. 

Grote investeringen, zoals de restauratie van 
het doek in de jaren ’90 en de nu voorgenomen 
restauratie en uitbreiding van het gebouw, die 
onder andere noodzakelijk is in verband met 
de steeds strengere veiligheidseisen, moe-
ten echter met hulp van fondsen, giften en 
sponsors tot stand worden gebracht. Door 
de bouw van een naastgelegen parkeerga-
rage is daarbij vertraging ontstaan, waardoor 
het panorama in nood is geraakt. Sluiting 
dreigt als er niet snel hulp geboden wordt.

Om een breder draagvlak te scheppen om 
Panorama Mesdag ook voor de volgende ge-
neraties te behouden is onlangs een Vrien-
denkring opgericht. Naast de sponsoracties 
kunnen liefhebbers hun steentje bijdragen, 
onder andere door vriend te worden voor 
€ 35,- per jaar of € 50,- per (echt)paar.  Voor 
vrienden is ook betrokkenheid als vrijwilliger 
mogelijk.  Vrienden van Panorama Mesdag 
ontvangen o.a. een vriendenpas. Aanmelding 
is welkom via

vriendenkring@panorama-mesdag.com

Voor meer informatie over het panorama en 
over de acties zie www.panorama-mesdag.
com. Men kan ook een briefje schrijven aan: 

Vriendenkring Panorama Mesdag
Antwoordnummer 1557
2501 VC Den Haag

met vermelding van naam (plus naam even-
tuele partner), adres met postcode en zo 
mogelijk e-mailadres.



(vervolg van pagina 9)

(Uit een persbericht van het Singermuseum 
Laren)

Al bijna 50 jaar verzamelt het Rijksmuse-
um decoratieve kunst uit de periode 1890-
1920. Deze topcollectie is echter al geruime 
tijd niet geëxposeerd. Een aantal objecten en 
ensembles is zelfs nog nooit aan het publiek 
getoond. Singer Laren is dan ook verheugd 
om de tentoonstelling Art Nouveau uit het 
Rijksmuseum te kunnen presenteren.

De tweede ‘Gouden Eeuw’ van de decora-
tieve kunsten in Nederland wordt op spec-
taculaire wijze in beeld gebracht door vorm-
gever Maarten Spruyt. Hij brengt de meubels, 
ceramiek, zilver, sieraden, glaswerk, textiel en 
grafiek	van	rond	1900	opnieuw	tot	leven.

Van ‘Lelijke Tijd’ naar ‘Nieuwe Kunst’
Het 19de-eeuwse interieur hing aan el-

kaar van stijlherhalingen en ontbeerde daar-
door een eigen gezicht. De economische 

hausse na 1875 
bracht daar 
verandering in. 
Het zelfbewust-
zijn groeide en 
de nieuwe tijd 
ging gepaard 
met een nieu-
we kunst. Het 
kunstonderwijs 
werd hervormd 
want het vak 
van ‘industri-
eel ontwerper’ 
stond nog in de 
kinderschoe-
nen. De Neder-
landse decoratieve kunst beleefde gouden 
jaren en telde internationaal volop mee.

Jugendstil – Art Nouveau – Slaolie-stijl
De natuur was de belangrijkste inspira-

tiebron voor de vernieuwers in de kunsten. 
Motieven	uit	flora	en	 fauna,	gestileerde	pa-
tronen en een afkeer van symmetrie zijn 
kenmerkend voor hun werk. Grote artistieke 
vernieuwing kwam van de ceramiekfabriek 
Rozenburg waarvoor Theodoor Colenbran-

ART NOUVEAU UIT HET 
RIJKSMUSEUM
T/M 9 MEI 2010
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ben behoord. Een diepgaand onderzoek naar 
het leven van Gust. van de Wall Perné en een 
uitgebreide analyse van zijn werk ontbraken 
tot nu toe. De opzet van mijn onderzoek is 
dan ook de aandacht weer op Van de Wall 
Perné te vestigen. De kunstenaar moet uit 
de vergetelheid gehaald worden en verdient 
zijn eigen plaats in de Nederlandse kunst-
geschiedenis. Het uiteindelijke doel is om 
in 2011, precies honderd jaar na zijn dood, 
een publicatie en overzichtstentoonstelling 
te realiseren bij CODA Museum Apeldoorn 
en daarvoor zijn inmiddels de eerste stap-

pen gezet.

Graag wil ik de jury en de VVNK nogmaals 
hartelijk danken voor deze scriptieprijs. Mijn 
onderzoek naar Van de Wall Perné zal ik blij-
ven voortzetten. Met het oog op een toe-
komstige tentoonstelling zou ik graag in con-
tact komen met mensen die werk van hem 
in bezit hebben of kennen. Eventuele reacties 
of vragen kunnen gestuurd worden naar

A.J.J.Rens@gmail.com



der ontwierp. De 
schilder Jan Toorop 
gaf	 met	 zijn	 affiche	
voor Delftsche Sla-
olie de Nederlandse 
variant van Jugend-
stil/Art Nouveau 
haar eigen naam.

Amsterdamse School
Nederland kende ook een eigen variant 

van de internationale ‘Kunstnijverheidsbe-
weging’. De ontwerpers hiervan lieten zich 
inspireren door inheemse volkskunst en 
hadden een afkeer van industriële massapro-
ductie. Het driemanschap Gerrit Dijsselhof, 
Theo Nieuwenhuis en Carel Lion Cachet 
werkte voor de afdeling interieurkunst van 
de Fa. Van Wisselingh & Co. terwijl Hendrik 
Berlage en Karel de Bazel met ’t Binnenhuis 
geassocieerd waren. Hun interieurontwer-
pen – strakke vormen met weinig decoratie 
- werden in kostbare materialen uitgevoerd 
en belandden in de huizen van de allerrijk-
sten.

In de tentoonstelling zitten enkele bijzonde-
re verrassingen. Zo is een monumentaal Art 
Deco ameublement van Architectenbureau 
Eibink en Snellebrand voor het eerst sinds 
lange tijd weer te zien. Ook wordt werk ge-
toond waarmee Nederland zich in het bui-
tenland	presenteerde.	De	Haagse	firma	Arts	
& Crafts zond een prachtig kamerscherm 
naar de Eerste Internationale Tentoonstel-
ling van Moderne Decoratieve Kunst te Tur-

ijn in 1902. Daar werd ook een compleet 
eetkamerameublement van Berlage getoond. 
Nu beide te zien in Singer Laren. Vermaarde 
ontwerpen van Jan Eissenloeffel, Jaap Gid-
ding, Andries Copier, Michel de Klerk, Joseph 
Mendes da Costa en vele anderen complete-
ren de tentoonstelling. 

Publicatie 
Bij de tentoonstelling verschijnt een 

nieuw standaardwerk over de gouden jaren 
van het Nederlands Design. Rijksmuseum 
hoofdconservator Jan Daan van Dam en 
Art Nouveau specialist Jan Jaap Heij tekenen 
voor deze publicatie. 

J.D. van Dam en J.J. Heij,  Art Nouveau in het 
Rijksmuseum,	Uitgave	Rijksmuseum	/	Nieuw	
Amsterdam	Uitgevers	
ISBN 978 90 8689 0606 
ca. 176 pp., ca. 220 kleurenafbeeldingen 
prijs € 27,50 (paperback)

Jan Toorop
(1858-1928)
Delftsche Slaolie NOF, 
1894, litho, 
950 x 625 mm.
Collectie Rijksmuseum
(RP-P-1912-2395).

Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945)
Armstoel, 1900

eikenhout ingelegd met ebbenhout en messing, 
bekleed met gebatikt perkament,

111 x 70 x 83 cm.
Collectie Rijksmuseum (BK-1972-84).
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OP DE GOLVEN VAN DE STAD
Een ronde langs de Amsterdamse 
School
Fietsboekje, 100 blz., in kleur geïllus-
treerd, € 15, uitgave Museum Het Schip
te koop bij Museum Het Schip en bij de 
betere boekhandel.
Info@museumhetschip.nl
www.hetschip.nl 

ISBN 978-90-814397-1-8 (Nederlands)
ISBN/EAN: 978-90-814397-2-5 (Engels)

Ben Stork

De Amsterdamse School heeft in het 
begin van de 20e eeuw Amsterdam op veel 
plaatsen fraaie staaltjes van architectonische 
hoogstandjes en kunstwerken nagelaten. Een 
bijzondere samenwerking van kunstenaars, 
bevlogen architecten, idealistische stadsbe-
stuurders, kapitaalkrachtige ondernemers en 
niet te vergeten visionaire woningbouwcor-
poraties hebben de stad verrijkt met prach-
tige	 gebouwen	 en	 kunstwerken;	 het	 met-
selwerk van de gebouwen wordt wel eens 
aangeduid als “boetseren met baksteen”. 
Inmiddels beroemde voorbeelden zijn het 
woningbouwcomplex Het Schip van archi-
tect Michel de Klerk, waarin het voormalige 
postkantoor sinds 2001 Museum Het Schip 
is gevestigd en het Scheepvaarthuis.
De bouwmeesters bouwden ook veel ˜ar-
beiderspaleizen“. Grote blokken plezierige 
huizen voor de arbeiders die naar de stad 
trokken. Waren deze huizen niet te mooi 
voor het eenvoudige volk? Nee, vond direc-
teur Gemeentelijke Woningdienst Amster-
dam Arie Keppler (1876-1941). Hij meende 
dat “niets schoon genoeg kan zijn voor den 
werkman, die zooveel moet ontberen en 

zooveel geleden heeft.”
Er zijn dus veel interessante bouw- en kunst-
werken te bekijken en het is dan ook een 
goede zaak dat ter gelegenheid van de 150e 
verjaardag van de geboortedag van de voor-
malig Amsterdamse wethouder F.M. Wibaut 
(Wie bouwt? Wibaut!) Museum Het Schip 
maar	 liefst	 zes	 fietsroutes	 heeft	 laten	 be-
schrijven en deze heeft gebundeld in een 
handig  in ringband gebonden boekje.

Uiteraard	kan	men	er	ook	 voor	 kiezen	
(en is het wellicht uit veiligheidsoverwegin-
gen zelfs aan te bevelen) om delen van de 
wandelingen	te	voet	in	plaats	van	op	de	fiets	
af te leggen. Elke route is te volgen op een 
uitklapbaar plattegrondje en elk (kunst)werk 
waar men langs komt wordt kort beschreven.
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Route 1, Het Centrum, voert van het 
Stationsplein voor het Centraal Station 
naar het Roelof Hartplein. Onderweg pas-
seert men o.a. de Beurs van Berlage en het 
Scheeptvaarthuis. 

Route 2, Plan Zuid,  gaat van het Roelof 
Hartplein naar het Muzenplein en brengt 
de kijker langs het Dageraadcomplex, ont-
worpen door de architecten Piet Kramer 
en Michel de Klerk en het Henriëtte Ron-
nerplein ook door 
beide architecten 
ontworpen.

Route 3, Beeld-
houwwerk, leidt 
van het Muzen-
plein naar het 
Hoofddorpplein. 
Onderweg komt 
men onder ande-
re langs de Beel-
dentuin aan het 
Water met werk 
van onder andere 
Louise Beijerman, 
Willem IJzerdraat, 
Jaap Kaas, Frits 
van Hall, Hubert 
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van de Lith, Marinus Vreugde, Theo Vos, Jan 
Trapman en Frans Werner.

Route 4, Plan West, begint bij het Hoofd-
dorpplein en eindigt het gebouw Het Sie-
raad.

Route 5, De Woningwet, loopt van het 
Sieraad naar het Nassauplein.

Route 6, Het Schip, tot slot voert de 
kijker van het Nassauplein naar Droogbak, 
door architect P.L. Marnette ontworpen en 

in 1925 gebouwd als school voor schippers-
kinderen.

In het boekje worden in totaal maar liefst 
363 kunstwerken kort beschreven, waarmee 
een zeer systematisch en volledig overzicht 
wordt gegeven wat er in Amsterdam te 
zien is op het gebied van de Amsterdamse 
School.



NEDERLANDSE TEGELS
1900 – 2000

Jan	Pluis.	Uitgeverij:	Primavera	Pers,	Lei-
den 2008,  ISBN 978-90-5997-056-4, 
428p. en circa 2000 illustraties, geheel in 
kleur, € 59.50

Lyda Vollebregt

In de Nederlandse Tegels 1900-2000 
wordt de wandtegel centraal gesteld en er 
wordt een zo volledig mogelijk beeld ge-
schetst van de ontwikkelingen van de Ne-
derlandse tegel in de twintigste eeuw. 

Op 27 maart 2010 brengt de VVNK een 
bezoek aan het Nederlandse Tegelmuseum 
in Otterlo op de Veluwe. Dit museum heeft 
een grote verzameling Nederlandse wand-
tegels en tegeltableaus. Er wordt een lezing 
gegeven over tegels rond 1900. Ter voorbe-
reiding en als naslagwerk is het boek Neder-

BOEKBESPREKING
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landse Tegels 1900-2000 een zeer uitgebreid 
en overzichtelijk boek. Een aanwinst op het 
gebied van de wandtegels. Het boek is over-
zichtelijk doordat het een duidelijke indeling 
heeft van de fabrikanten en ateliers op alfa-
betische volgorde naar stad. Grote fabrikan-
ten als Koninklijke Porceleyne Fles in Delft 
als de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg 
in Den Haag als kleine hedendaagse tegela-
teliers zoals tegelatelier Kimswerder Aarde-
werk in Kimswerd  worden beschreven en 
van afbeeldingen voorzien. 

Jan Pluis, de auteur van het standaard-
werk, bestudeert en documenteert al meer 
dan veertig  jaar de Nederlandse wandtegel. 
Interessant is dat de schrijver een uitgebrei-
de documentatie heeft aangelegd, hij ver-
zamelde zelf tegels en heeft onder andere 
door interviews zoveel kennis verzameld. 
Tot in de details beschrijft Jan Pluis niet al-
leen de decoratie maar ook de achterkanten 
van de tegels, die vaak relevante informatie 
geven betreft de merken en dateringen. De 
tegels in het boek zijn in het algemeen se-
riematig gemaakt. Er zijn ook kunstenaars 
die van een ontwerp maar één tegel hebben 
gemaakt, van deze unica’s staan er enkele in 
het boek afgebeeld.

Het boek bestaat uit twee delen.
Deel 1. Na een kort historisch over-

zicht, enkele begrippen en centra wordt 
het vervaardigen beschreven, de glazuur en 
decoratietechnieken, toepassingen van de 
wandtegel, achterkanten en vloertegels.

In deel 2 zijn 150 fabrikanten en ate-
liers beschreven. Met veel afbeeldingen van 
tegels, merken en bij elk hoofdstuk bronver-
melding. 
Tenslotte worden zes unica keramisten be-
schreven. Vervolgens vier bijlagen: lijst met 
dierentegels;	 tegelfabricaten/gebruikers	 (be-



drijven	 en	 ateliers;	 signaturen/lettercombi-
naties en tenslotte fotoverantwoording en 
literatuur.

Aan het einde van de 19e eeuw produ-
ceerde een aantal nieuw opgerichte aarde-
werkfabrieken sieraardewerk, de vormgeving 
was veelal zoals het beroemde 
Delfts blauw. Vanaf 1890 ontston-
den er moderne decoraties, dit in 
aansluiting op de internationale 
ontwikkeling van de Art Nou-
veau. De eerste tegels werden 
voorzien van een decoratie op 
traditionele wijze met de hand 
beschilderd, wel werden nieuwe 
decoratiestijlen toegepast die 
waren afgeleid van de decoraties 
van het sieraardewerk 
In de 20e eeuw veranderden er 
veel op het gebied van de tech-
niek en de decoratie. De ver-
nieuwing en toename van de 
tegelproductie en de decoratie-
technieken ontstonden niet al-

leen in de grotere bedrijven zoals Konink-
lijke Tichelaar en Sphinx en De Porceleyne 
Fles maar zeker ook in de kleinere ateliers. 
Juist de talrijke ateliers zijn in dit boek ver-
rassend om te lezen. 
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Jac. Jongert 1883 – 1942
‘proeven is koopen’
Mienke Simon Thomas e.a.
Uitgever:	museum	Boijmans	Van	Beunin-
gen, ISBN 978-90-6918-243-8
208 pagina’s, € 32,50

Thea de Hilster

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
‘proeven is koopen’ (t/m 18 april 2010) heeft 
het museum Boijmans Van Beuningen een boek 
uitgegeven over Jac. Jongert. 
Jongert is vooral bekend geworden door zijn 
reclame-ontwerpen en verpakkingen voor Van 
Nelle. Maar hij heeft voor meer bedrijven ge-
werkt. Het hele oeuvre van Jongert komt in 
dit boek aan de orde. Van zijn ontwerp voor 
verpakkingen,	affiches,	het	inrichten	van	stands	
op	de	Jaarbeurs	in	Utrecht	tot	zijn	vrije	werk.	
Helaas is van Jongert lang niet alles bewaard 
gebleven. Bij het bombardement van Rotter-
dam op 14 mei 1940 is zijn atelier en veel van 
zijn werk verwoest. 

Het eerste hoofdstuk - de wereld van Jac. 
Jongert - geeft een uitgebreide levensbeschrij-
ving;	 vanaf	 zijn	 jeugd	 in	 de	 Enge	Wormer	 tot	
aan zijn overlijden in Reeuwijk. In dit eerste 
hoofdstuk staan veel citaten uit zijn in 1941 zelf 
geschreven levensgeschiedenis ‘Herinneringen 
van een boerenjongen’. Het bevat foto’s van de 
plekken waar hij gewerkt heeft, van zijn familie 

en enkele ontwer-
pen van zijn hand. 
Daarna wordt 
een deel van zijn 
leven belicht in 
het hoofdstuk dat 
gewijd is aan het 
onderwijs dat hij 
zelf genoten heeft 
en het onderwijs 
dat hij daarna zelf 
gaf. Allereerst in 
Purmerend, waar 
hij vanaf 1905 les 
gaf op de ‘Stadsteekenschool’. Vanwege zijn 
baan als ‘hoofdleraar’ van de afdeling decora-
tieve kunst & kunstnijverheid van de Academie 
van Beeldende Kunsten en Technische Weten-
schappen Rotterdam verhuisde Jongert in 1918 
naar die stad. Hij bleef daar les geven totdat het 
bombardement ook de academie verwoestte.

Verder worden in dit boek in de diverse 
hoofdstukken allerlei facetten belicht van zijn 
werk. Zo is er onder andere een hoofdstuk 
gewijd aan zijn boekbanden, de reclame- en 
etiketontwerpen voor de Wed. G. Oud PZ. 
& Co Purmerend, de glasfabriek Leerdam, de 
Eerste Steenwijker Kunst-Ardewerk Fabriek, 
architectuurgebonden werk, textiel en behang 
ontwerpen en reclames die hij heeft gemaakt 
voor diverse andere  bedrijven. 

Bij elk hoofdstuk staan uitgebreide afbeel-
dingen van zijn werk. In totaal zijn er 287 af-
beeldingen opgenomen. Het meeste werk 
wordt kort beschreven. Helaas staat bij die 
beschrijving niet het nummer van de illustratie. 
Op elke pagina zijn voetnoten verwerkt. Hier-
voor is wel een heel kleine letter gebruikt.

Het boek is fraai vormgegeven in de rood 
en gele kleur van het bekende Van Nelle blik. 
De	schreefloze	letter	is	goed	te	lezen.	Zijn	me-
moires	zijn	in	een	ander	schreefloos	lettertype	
gedrukt. Al met al een fraai overzicht van een 
kunstenaar die het verdient om meer bekend 
te worden.
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