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VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

(Annabelle Birnie en Harry Tupan), ook de
vleugel van het Drostenhuis met kunst en
toegepaste kunst rond 1900 bezocht.

VAN HET BESTUUR
Mededelingen
Dit blad is al weer het laatste
nummer van 'Rond 1900' in het jaar
2014. Het bestuur wenst u allen een
Voorspoedig 2015.
Ministerieel bezoek
Op 22 oktober heeft minister Jet Bussemaker een bezoek aan het Drents Museum
gebracht en heeft, begeleid door de directie

Nationale Art Deco & Design beurs
Aan een goede traditie is helaas een einde gekomen. De Nationale Art Deco & Design beurs, die elk jaar in de Grote Kerk in
den Haag in februari plaatsvond, is ter ziele.
De beurs heeft ons altijd een mooi podium
verschaft om in brede kring bekendheid aan
onze vereniging te verschaffen.
Algemene Ledenvergadering 2015
Onze Algemene Ledenvergadering zal
plaatsvinden op 28 maart 2015 in Ooster
hout en wel te midden van een privé verzameling van onder meer zelf spelende
muziekinstrumenten zoals theaterorgels,
speeldozen, orchestrions e.d., gokautomaten, bronzen beelden, bewegende poppen etc. Noteert u alvast de datum in uw
agenda. Nadere bijzonderheden volgen nog
in een volgend nummer van 'Rond 1900'.

Impressie van (boven) SSK 1900 jubileum op 8-11-2014 in het Drents
Museum en (onder) bezoek aan Obrechtkerk in Amsterdam op 30-11-2014;
foto's Eef de Hilster.

Impressie bezoek
Assen (Drents
Museum, tent.
Colenbrander)
en Zuidlaren
(Dennenoord),
op13-09-2014;
foto's Eef de Hilster.
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SYMPOSIUM VERZAMELAARS
Utrecht, zaterdag 17 januari 2015
VVNK-symposium Verzamelaars.
De VVNK organiseert op 17 januari a.s.
haar tweejaarlijks symposium in het voormalige schoolgebouw De Wilg in Utrecht
met als thema:Verzamelen.
Aan bod komen: het verzamelen in de
periode rond 1900, het hedendaags verzamelen van voorwerpen uit de periode rond
1900, en 'verzamelen' als sociologisch verschijnsel.

Aanmelding en kosten symposium
Aanmelden moet vóór 12 januari 2015.
Er kunnen maximaal 70 deelnemers aan het
symposium deelnemen. Bij teveel belangstelling worden de beschikbare plaatsen in
volgorde van aanmelding toegewezen met
dien verstande dat 40 plaatsen gereserveerd zijn voor leden van de VVNK.

Degenen die zich opgeven per e-mail
ontvangen circa een week tevoren een herinnering.
Degenen die zich opgeven met een
strookje krijgen alleen bericht als het symposium overtekend is. Iedereen die zich opgeeft wordt geacht te komen.
De kosten voor het bijwonen van het
symposium - ter plekke te voldoen - zijn
€ 20 voor leden VVNK, € 23 voor introducees en € 10 voor jongeren t/m 26 jaar.
In deze kosten zijn begrepen koffie/thee en
lunch.
Voormalig schoolgebouw De Wilg
Voorheen Openbare Lagere School
('Koningin Wilhelminaschool') waarin nu
De Wilg (een vrijwilligersorganisatie voor
mensen met een beperking) is gevestigd is
een rijksmonument. Het is in 1918 naar ontwerp van architect S.F. Loeb gebouwd in een
stijl verwant aan het werk van H.P. Berlage.
Het schoolgebouw is gelegen op een driehoekig terrein tussen de Minstroom, de
Laan van Mecklenburg en de Nicolaasweg.
Aan de Mecklenburglaan (noordzijde) is een
toren gesitueerd, met de ingangspartij en
trappenhuis met glas-in-lood vensters. Aan
de Mecklenburglaan ligt het schoolplein,
omzoomd door een entreehek met pijlers. De ingang heeft gemetselde, halfronde

Aanmelden voor dit symposium kan - bij
voorkeur - via de website www.vvnk.nl/evenementen of door het invullen en opsturen
van bijgevoegd aanmeldingsformulier.
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Programma Symposium Utrecht
11:00 uur Ontvangst met koffie/thee en cake.
11:30 uur Welkom door Els van Veggel, voorzitter VVNK.
11:32 uur Inleiding door dagvoorzitter Lieske Tibbe.
11:45 uur Piet Spijk, over de verzamelactiviteiten van Piet Boendermaker.
12:30 uur Marjan Unger, over haar thans aan het Rijksmuseum geschonken verzameling sieraden.
13:15 uur lunch.
14:15 uur Antoine Verschuuren, over het verzamelen van ceramiek uit de periode
rond 1900.
15:00 uur Jaco Berveling, over verzamelen en verzamelaars.
15:45 uur Afsluiting van het thema Verzamelen door Lieske Tibbe met een kop thee/
koffie of glas vruchtensap tot slot.
Na elke lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.
muurtjes, die tevens als bankjes vormge
geven zijn. De gevels zijn opgetrokken in
baksteen met oranje en zwarte geglazuurde
tegels ter decoratie. De blinde kopgevel van
het gymnastieklokaal aan de Mecklenburgzijde heeft een gevelsteen met bloemmotieven. Op de kop van de Mecklenburglaan
en de Nicolaasweg is het schoolgebouw via
gemetselde tuinmuurtjes verbonden met
een onderwijzerswoning. De woning is opgetrokken in vergelijkbare stijl als de school.
Gericht op de Mecklenburglaan is de monumentale ingang met gemetselde pilasters en
houten lijst, voor de ingang een stoep. Het
schoolgebouw met onderwijzerswoning,
schoolplein en hekwerk zijn van algemeen
belang vanwege de architectuurhistorische
waarde als markant en gaaf voorbeeld van
een schoolgebouw beïnvloed door het
werk van H.P. Berlage en tevens vanwege
de stedenbouwkundige waarde vanwege de
markante ligging.
De school staat in een buurt waarin veel
is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
school, het loont de moeite om goed om
VVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 5

u heen te kijken. Ook vanuit de bus is veel
fraais uit "onze periode" te zien. Zie ook de
boekbespreking "De Amsterdamse School
in Utrecht" elders in dit blad.
Adres & bereikbaarheid
Voormalig schoolgebouw De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, 3581 NV Utrecht.
Parkeren
Betaald parkeren kan in de straten rondom de school.
Openbaar vervoer
Utrecht Centraal Station bus 8 (centrumzijde) richting Diaconessenhuis, vertrekt elke 12 minuten en brengt u in circa
15 min praktisch voor De Wilg: halte Adriaan van Ostadelaan.
Telefonische bereikbaarheid alleen
op 17 januari (de dag zelf)
Resl von Bönninghausen 06-16 87 45 54
Thea de Hilster
   06-23 48 33 29

Evenementen (vervolg)
Amsterdam, donderdag 19 februari
Het Schip: lezing over boekbanden.
Donderdag 19 februari zal Alice
Roegholt, directeur Het Schip, voor de
VVNKers een lezing houden over boekbanden. Aanvang 14:30 uur.
Aansluitend of vooraf kunt u op eigen
gelegenheid de tentoonstelling en de overige museumonderdelen bekijken.
In de jaren 1910-1930 was de Amsterdamse School een dominante kunststroming
die op verschillende terreinen haar sporen
heeft achtergelaten. Dat gold ook voor
boekbanden en boekomslagen. Bekende
Amsterdamse School kunstenaars en archi
tecten hebben boeken vormgegeven en
prachtige boekbanden en boekomslagen
gemaakt. Museum Het Schip heeft in haar
collectie een groot aantal van deze boeken
en wil deze graag aan het publiek laten zien.
In de tentoonstelling zullen meer dan 100
omslagen worden getoond die samen een
verrassend overzicht geven van boekbanden
uit deze periode.Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven. De
VVNK heeft een bijdrage toegezegd voor
de totstandkoming van
het boek.
De tentoonstelling
is te zien op een heel
bijzondere locatie, namelijk in een recent
leeggekomen
basisschool in arbeiderspaleis Het Schip. Deze
school, die binnenkort
volledig zal worden

gerenoveerd, is tijdelijk ingericht als
bijzondere expositieruimte.
Aanmelding
en kosten
Aanmelden vóór 12 februari 2015. Er
kunnen 40 personen deelnemen; per lid
max. 1 introducé. Aanmelden kan - bij voorkeur - via de website www.vvnk.nl/evenementen of door het invullen en opsturen
van bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Degenen die zich opgeven per e-mail
ontvangen circa een week tevoren een herinnering aan hun opgave.
Degenen die zich opgeven met een
strookje krijgen alleen bericht als de excursie overtekend is. Iedereen die inschrijft
wordt geacht te komen.
Entree Het Schip: € 7,50 pp en gratis
voor Museumkaarthouders. Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten verbonden.
In Het Schip zijn thee, koffie en een
lunch verkrijgbaar voor eigen rekening.
Openbaar vervoer
Amsterdam Centraal Station: bus 22  
(6x per uur) brengt u in circa 15 minuten bij
de uitstaphalte: Spaarndammerplantsoen of
Oostzaandijk (de naam van de halte verandert waarschijnlijk medio december).
Telefonische bereikbaarheid alleen
op 19 februari
Resl von Bönninghausen 06-16 87 45 54
Thea de Hilster
  06-23 48 33 29
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boekbespreking (1)
Bertha
thoe
Schwartzenberg
(1891-1993). Beeldhouwer in het
Gooi.
Tekst: Mieke van der Wal, fotografie:
Ruben de Heer en anderen, 2014,
uitgever: erven Bertha thoe
Schwartzenberg.
Gebonden, 96 blz. € 19,95;
verkrijgbaar in het Drents Museum
of via bestellingbts@gmail.com,
ook voor deze prijs maar exclusief
verzendkosten.
Uitgave mede mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning van de VVNK
en de SSK.

tailleerde levensbeschrijving te geven. Daarnaast is er een beknopte biografie in jaartallen. We leren haar ook als persoon kennen,
vooral door de vele briefcitaten. Thoe
Schwartzenberg werd in Lodenau (Silezië)
in 1891 geboren. Ze ging als kind bij een
tante in Hilversum wonen en na kostscholen in het buitenland keerde ze terug naar
Hilversum. Daar bleef ze haar hele leven
wonen.

Eddy Engelsman
Resl von Bönninghausen doorzocht
jarenlang met steun van familieleden het
omvangrijke familiearchief en de ateliernalatenschap van haar oudtante, de beeldhouwer Bertha thoe Schwartzenberg. Met
steun van haar familie maakte ze ook een
inventarisatie van de beeldhouwwerken.
Mieke van der Wal deed mee aan het speurwerk en schreef er een boeiend boek over.
Het is een uitvoerig maar toch goed
leesbaar, boeiend en mooi vormgegeven
boek geworden, over een figuratieve beeldhouwer die nauwelijks meer bekend is.Toch
was haar werk vanaf de jaren twintig tot in
de jaren zestig van de vorige eeuw regelmatig op tentoonstellingen te zien. Maar nooit
op een solotentoonstelling.
Leermeesters
Mieke van der Wal laat Bertha thoe
Schwartzenberg herleven door een gedeVVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 7

Ze kreeg tussen 1914 en 1918 privéles van de beeldhouwer Joseph Mendes da
Costa (1863-1939). Mendes ergerde zich er
aan dat ze zijn adviezen niet opvolgde en
niet 'geregeld doorwerkte'. De brieven die
Mieke van der Wal daarover citeert zijn vermakelijk. Mendes gooit het bijltje erbij neer.
Maar na een paar maanden hervat Mendes
de lessen, zij het onder strikte voorwaarden. De auteur gaat niet in op wat Bertha
van Mendes da Costa heeft geleerd, al is
haar verwantschap met hem duidelijk te
zien. Volgens Mieke van der Wal 'zijn haar
beelden echter zeker geen rechtstreekse
navolgingen'.

Samen met haar vriendin Jo Blijdenstein
en later met haar man Koos Koster volgde
ze decennia lang lessen bij Henk Bremmer
(1871-1956). Bremmer was kunstschilder,
maar kreeg vooral bekendheid als kunstcriticus, kunstpedagoog, verzamelaar en
kunsthandelaar. Hij was de "kunstpaus" in
de eerste helft van de 20e eeuw. Bertha en
Koos Koster zijn door Bremmer artistiek
zeer beïnvloed.

Haar werk
Haar kleine oeuvre bestaat uit dierfiguren, naakten –staand, zittend, ineengedoken
zittend, knielend of lopend- en portretten,
vooral uitgevoerd in brons, majolica en
gips. Meestal 'vrij' werk, zoals de prachtige
gestileerde zittende katten, met af en toe
toegepast werk, zoals de 'duifjesfontein'.
Mieke van der Wal schrijft dat de geportretteerden vaak verstild en ingetogen zijn
weergegeven en dat met name van de zit-

Kunstwereld
In de kunstwereld van het Gooi speelde
ze een actieve rol en was ze lid van verscheidene kunstenaarsverenigingen waar
ze ook exposeerde. Zoals op ledententoonstellingen van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum in Hotel
Hamdorff in Laren. Bertha was in 1918 ook
een van de acht initiatiefnemers bij de oprichting van de Nederlandsche Kring van
Beeldhouwers. In 1939 nam ze deel aan
een tentoonstelling ter gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling in New York. In 1940
werd werk van haar getoond in onder meer
het Rijksmuseum in Amsterdam. Mieke van

Portret van een jonge vrouw, beschilderd gips,
50 x 26 x 18 cm; particuliere collectie (cat. 36).

Zittend vrouwelijk naakt (II), brons, 16,5 x 11 x 12 cm; particuliere collectie (cat. 6).

der Wal beschrijft ook haar oorlogsjaren.
Of ze toen wel of niet, of tegen wil en dank,
en waarom, de ariërverklaring heeft ondertekend voor de Kulturkammer blijft in de
naoorlogse correspondentie tussen Thoe
Schwartzenberg en Nederlandsche Kring
van Beeldhouwers onduidelijk; daarover
staan in het boek nogal ingewikkeld geformuleerde citaten.
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tende en staande vrouwelijke naakten een
beklemmende sfeer uitgaat. De helft van
haar oeuvre bestaat uit portretten, van in
meerderheid meisjes en vrouwen. In het
boek zijn een kleine honderd werken getraceerd, schetsjes en studies meegeteld. Een
derde van die collectie, evenals brieven en
andere documentatie, is overgedragen aan
de Stichting Schone Kunsten (SSK), waarvan
de collectie is ondergebracht bij het Drents
Museum. Het grootste deel van haar werk
is in familiebezit. Een datering is meestal
niet aangebracht. Haar werk is niettemin
enigszins te dateren omdat in de beginjaren
tien en twintig haar beelden, zowel dieren
als mensen, wat gestileerder en hoekiger,
en meer symmetrisch van vorm zijn. Later
werden ze vloeiender en realistischer. Omdat het financieel niet nodig was verkocht
ze nauwelijks. Ondanks dat ze 102 jaar werd
en in 1993 overleed heeft ze het merendeel
van haar werk tussen 1910 en de Tweede
Wereldoorlog gemaakt. Van der Wal vermoedt dat ze zich na de oorlog niet meer
kon zetten tot het maken van nieuw werk
door het overlijden van haar dochtertje
en de ontberingen van haar familie tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog
exposeerde ze nog wel 'oud' werk, dat
zeker werd gewaardeerd. Ze mag dan nu
bijna vergeten zijn, maar volgens de website
bracht een schitterende Zittende kat in 2008
bij Sotheby's Amsterdam nog $ 46.000 op.
Helaas verscheen het boek en verschijnt
dit nummer van 'Rond 1900' te laat om
de tentoonstelling over haar werk in het
Drents Museum te bezichtigen. De tentoonstelling liep tot 1 december 2014, maar
gelukkig blijft de grootste vitrine nog een
paar weken staan.
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boekbespreking (2)
George Henri Lantman 18751933, veelzijdig edelsmid van de
Amsterdamse School.
Adri Vermeer m.m.v. Marina
Radius en Jan Jaap Heij. Foto's:Tom
Haartsen (de meeste foto's),2014,
WBOOKS i.s.m. Drents Museum
Paperback, 122 pagina's, 153
afbeeldingen, € 24,95
ISBN: 978 94 625 8044 2 / NUR 646
Deel 26 in de serie 'Monografieën van
het Drents Museum over kunstenaars uit
het tijdperk rond 1900', ter gelegenheid
van de tentoonstelling over George
Henri Lantman in het Drents Museum
in Assen, van 11 oktober 2014 t/m 1
februari 2015.
De VVNK heeft financieel aan de
publicatie bijgedragen uit het fonds
Studie en Publicatie.
Eddy Engelsman
De VVNK-leden kunnen weer blij zijn
met een boeiend boek over een veelzijdige maar minder bekende edelsmid. Over
een 'kunstmetaaldrijver en emailleur', zoals
Lantman zichzelf noemde. Hij was een meester in de drijftechniek en kon zowel rijk
geornamenteerde pendules met geëmailleerde wijzerplaten
maken, als zeer sobere schalen, vazen
en bakjes. Toch behoorde hij meer tot
de 'decoratieve' dan
tot de 'constructieve'
stroming van de Amsterdamse
School.
Volgens auteur Adri

Vermeer staat Lantman eigenlijk een beetje
tussen alle richtingen in, ook al wordt hij in
de vakliteratuur vaak bij de Amsterdamse
School ingedeeld. Een medebezoeker op de
tentoonstelling vond zijn werk 'nogal druk'.
Zo kan je de rijke decoraties ook noemen,
vooral zijn hanglampen die op oriëntaalse
kunst geïnspireerd zijn. Ze lijken zo uit een
oosterse bazaar te komen.
De pendules van veel andere kunstenaars uit dezelfde periode, zoals die van
Fons Reggers, Cris Agterberg en Hendrik
Jan Winkelman zijn soberder en meer herkenbaar als Amsterdamse School dan die
van Lantman; hoewel ook die weer niet allemaal. Zo streeft Jan Eisenloeffel later in zijn
loopbaan weliswaar naar een veel strakkere
vormentaal, maar zijn eerdere pendules uit
1910 en 1911 zien er ook nogal uitbundig
versierd uit.
Tombak en zilver
Lantman werkte het meest met tombak,
een legering van koper en zink, omdat dit
materiaal goedkoper was en zich goed voor
de drijftechniek leende. Tombak heeft een
mooie glanzende diep roodbruine kleur.
De uit één enkele plaat metaal gedreven
sculpturen zoals de kraaghagedis uit 1912
en andere dierfiguren zijn topstukken.

persoon. Ook was hij afwezig in het kunstdebat, schreef geen artikelen, had nauwelijks
bekende leerlingen en weinig contacten met
collega-kunstenaars. Hij trok zich het liefst
alleen terug in zijn eigen werkplaats.

Zijn veelzijdigheid liet hij ook zien in
prachtige sieraden en andere voorwerpen
in zilver, meestal in opdracht gemaakt.
Heel fraai is de zilveren taartschep met
ebbenhouten steel uit 1914.
Van een heel andere orde zijn de twee
wandklokken van gepatineerd koper met
emaillen wijzerplaten voor de Effectenbeurs
in Amsterdam (1913). En net zoals Chris
Lebeau in het kader van de regeling voor
'Steun aan noodlijdende beeldende kunstenaars' de opdracht kreeg in het Stadhuis aan
de OZ Voorburgwal de Trouwzaal eerste
klasse te beschilderen, zo kreeg Lantman via
diezelfde regeling in 1924 de opdracht de
geelkoperen deurgrepen voor die Trouwzaal te maken. Jammer voor hem naar het
ontwerp van een ander.
Populariteit
De arbeidsintensieve drijftechniek
maakte zijn werk, waaronder vele gebruiksvoorwerpen, behoorlijk kostbaar. Daardoor
kocht slechts een maatschappelijke bovenlaag zijn werk. Vermeer stelt de vraag niet,
maar de vraag is of de overwegend sterke
ornamentiek bij Lantman hem ook minder
bekend heeft gemaakt als vertegenwoordiger van de Amsterdamse School. Daarnaast
was Lantman geen man die graag op de
voorgrond trad, noch met zijn werk noch als
VVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 10

Hij werkte steeds kort in opdracht: voor
het architectenbureau van Pierre Cuypers,
de firma Braat en Begeer; bij Begeer het
langst, maar dan als freelancer. Minder
bekend is hij ook door zijn kleine oeuvre,
en doordat zijn werk voor het grootste
deel niet voor publieke ruimtes gemaakt is.
Volgens de auteur had hij niettemin in de
kunstwereld een goede reputatie. Het was
Begeer die in 1911 een zeer rijk ajour bewerkte liervogel van
tombak en een rijk
gedecoreerde zilveren schaal inbracht
op de Wereldtentoonstelling in Turijn.
Ook werd een al in
1911 gemaakte, rijk
versierde
dekselbokaal van tombak
geselecteerd voor
de Nederlandse inzending naar de vermaarde Exposition Internationale des Arts
Décoratifs & Industriels Modernes in Parijs
in 1925. Art Deco is van de titel van deze
tentoonstelling afgeleid, maar vandaag de
dag zouden we de bokaal niet direct als Art
Deco herkennen.
Tragiek
De loopbaan van Lantman ging niet
over rozen. Vermeer kenschetste tijdens de
opening van de tentoonstelling zijn leven
als 'kommervol'. Alleen van zijn werk had
Lantman inderdaad niet kunnen leven. Hij
verkocht niet veel werk. Na verschillende
VVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 11

wanhopige (bedel)brieven waarin hij tevergeefs om opdrachten vroeg is zijn vrouw in
het voorhuis van zijn woning in Amstelveen
zelfs een drogisterij gaan uitbaten. Ook dat
was geen vetpot. Daarnaast was hij wel met
enthousiasme leraar edelsmeden en metaalbewerking.
In 1933 overleed hij op 58-jarige leeftijd
op tragische wijze. Na een operatie dronk
hij uit een beker waterachtig vocht naast
zijn bed. Het bleek een vergeten ontsmettingsmiddel te zijn. Enkele uren later overleed hij. Op zijn overlijdensaangifte stond als
beroep vermeld: 'drogist'.
Met dit boek heeft Vermeer de kunstenaar Lantman terecht meer bekendheid gegeven. Als aangetrouwde kleinzoon van de
kunstenaar is hij in de loop der jaren een
verwoed verzamelaar van Lantman's werk
geworden. Zijn hele tot nu toe bekende
oeuvre is in dit boek samengebracht. Met
dit boek en door de schenking van zijn hele
collectie aan het Drents Museum heeft Vermeer aan Lantman hernieuwde bekendheid
gegeven. Het is te hopen dat het Museum
zijn werk op zaal zal blijven tonen.
Adri Vermeer beschrijft in zijn boek
eerst Lantman's leven, dan zijn loopbaan en vervolgens
zijn oeuvre. Ten
slotte plaatst hij hem
in de kunstwereld
van zijn tijd. Maar
juist omdat Lantman
kunsthistorisch lastig in zijn tijd is te
plaatsen zou de lezer
beter kunnen beginnen met het laatste
hoofdstuk.

boekbespreking (3)
Anne van Buul, In vreemde grond
geworteld.
Prerafaëlitisme
in
de Nederlandse literatuur en
beeldende
kunst
(1855-1910),
Hilversum (uitgeverij Verloren)
2014, ISBN 978 90 8704 414 5.
Prijs: € 39.
Lieske Tibbe
Inspiratie uit Engeland
Veel van de meubels, klokken, serviezen,
sieraden en andere voorwerpen in de collectie van de SSK hebben hun uiterlijk te
danken aan Engelse voorbeelden en inspiratiebronnen. Nederlandse kunstnijverheidskunstenaars lazen in Kunst en Samenleving

van Walter Crane (1893/'94) en Kunst en
Maatschappij van William Morris (1904)
hoe deze twee kunstenaars en theoretici
dachten over eerlijk materiaalgebruik, logische constructies en functioneel ontwerp.
Velen van hen lieten zich ook inspireren
door de socialistische ideeën die zij verbonden met hun kunst: de toegepaste kunsten
moesten schoonheid binnen ieders bereik
brengen, als voorbode van een nieuwe maatschappij. Velen hadden ook de vertaling van
de utopische roman van Morris, Nieuws uit
Nergensoord (1897) in hun boekenkast staan,
waarin die toekomstmaatschappij beschreven staat. Schilders ontleenden thema's aan
het literaire werk van William Morris, of van
Dante Gabriël Rossetti (afb. 1).
Hoe is dat allemaal zo gekomen en wie
waren de personen die de Engelse opvattingen in Nederland introduceerden? Op
welke manieren namen ze die over en hoe
is dat te zien? Dit soort vragen worden
aangepakt in het kort geleden verschenen
boek In vreemde grond geworteld van Anne
van Buul. Zij begint haar boek met de 'PreRaphaelite Brotherhood', een groep Engelse
schilders en dichters - en kunstenaars die
dat allebei waren - die in de jaren 1850 en
1860 actief was. Hun kunst was vernieuwend juist omdat zij zich daarvoor lieten
inspireren door kunst die ouder was dan
het tijdperk van Raphaël, dus van vóór de
Hoog-Renaissance. Laatmiddeleeuwse en
vroeg-klassieke motieven en vormen zijn
te zien in hun schilderijen, maar ook te
lezen in hun gedichten. De invloed van deze
prerafaëlieten is langdurig geweest en heeft
onder andere geleid tot de Arts & Craftsbeweging in Engeland in het laatste kwart
van de negentiende eeuw, een beweging die
omstreeks 1890 oversloeg naar Nederland.
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Afb. 1
R.N. Roland Holst, litho Helga's intrede (1894);
gedeeltelijk geïnspireerd op een verhaal van
William Morris.

Anne van Buul heeft nagespeurd wanneer de prerafaëlitische kunst voor het
eerst in ons land genoemd werd. Dat gebeurde in 1856, in een bespreking van
Engelse schilderkunst op de Wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs. Positief was
die bespreking bepaald niet, en dan bleef
zo tot in de jaren 1870. Toen werden, te
beginnen in 1874, prerafaëlitische schrijvers en dichters behandeld in The Literary
Reader, een bloemlezing voor gebruik op
middelbare scholen. Samensteller van dit
boek was Taco H. de Beer, onder andere
docent Engels op de H.B.S. in Amsterdam.
Op die school heeft hij lesgegeven aan latere schrijvers en dichters van de beweging
van Tachtig (Willem Kloos, Jacques Perk,
Albert Verwey) en dat heeft mogelijk bijgedragen tot de bijzondere belangstelling
die de Tachtigers hebben gekoesterd voor
Engelse literatuur. Taco H. de Beer was ook
hoofdredacteur van het culturele blad De
Portefeuille, waarin rond 1880 regelmatig informatie gegeven werd over Engelse kunst.
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Ook het tijdschrift De Nederlandsche Spectator, waarin Carel Vosmaer een belangrijke
rol vervulde, was een informatiekanaal over
het Engelse kunstleven. Carel Vosmaer was
in de eerste plaats literator; hij heeft het
Nederlandse lezerspubliek – en de dichters
van de beweging van Tachtig, in het bijzonder Willem Kloos - laten kennismaken met
de poëzie van de prerafaëlitische dichter
Algernon Swinburne. Maar hij was óók bevriend met de in Londen wonende Nederlandse schilder Laurens Alma Tadema, over
wiens werk hij lovende recensies schreef. En
hij bewerkte voor het Nederlandse publiek
een Engels boek over interieurvormgeving:
De kunst in het daaglijksch leven, door Lewis
F. Day (1884). Het werd een richtlijn voor
velen die hun woning 'artistiek' en volgens
de nieuwste mode wilden inrichten.
In In vreemde grond geworteld komen
zowel literaire als beeldende kunstenaars
aan de orde. Dat is niet zo vreemd, want in
de nog vrij beperkte kunstenaarswereld in
Nederland kende men elkaar goed, en zeker
in het Amsterdamse avant-garde milieu in
de jaren 1880 en '90. De schilder Willem
Witsen – die zelf een tijdlang in Londen
woonde – heeft heel wat vrolijke bijeenkomsten van jonge schilders en schrijvers gefotografeerd in zijn atelier. Men las, bekeek en
beoordeelde elkaars werk. Schrijvers schreven recensies over het werk van bevriende
schilders (andersom niet). Beeldende kunstenaars ontwierpen boekbanden voor hun
schrijvende collega's – en daarbij baseerden
zij zich vaak op de principes van Walter
Crane in Kunst en Samenleving. Schrijvers en/
of illustratoren van prenten- en sprookjesboeken (bijvoorbeeld Theo van Hoytema)
keken naar de kleurige prentenboeken van
Crane zelf (afb. 2). Deze boeken waren zeer
populair, in Nederland gemakkelijk te krij-

Afb. 2
Pagina uit Queen Summer van Walter Crane
(1891).

gen, en werden bijna een 'must' voor moderne ouders en opvoeders. In Nederland
vond vanaf ongeveer 1892 een herleving
van de boekkunst plaats, waarvoor naast de
fleurige illustratiestijl van Walter Crane ook
de stevige lettertypes van William Morris
een inspiratiebron waren.
In een aantal 'casestudies' heeft Anne
van Buul de personen belicht die naar haar
inzicht in het bijzonder hebben bijgedragen aan de overdracht van prerafaëlitische
ideeën over kunst naar Nederland. In de
eerste plaats Frederik van Eeden, die al in
1877 als zestienjarige zijn eerste reis naar

Engeland maakte. Hij zou er nog regelmatig
komen en onder andere voor het Neder
landse publiek berichten schrijven over
'Nieuw Engelsch Proza'. Maar belangrijker
dan de artistieke indrukken die hij opdeed
zijn waarschijnlijk de geschriften geweest
van John Ruskin, waarin opvattingen over
kunst en kritiek op de samenleving nauw
vervlochten waren. Ruskins ideeën zouden
zelfs terug te vinden zijn in de vervolgdelen
van De kleine Johannes. In 1898 stichtte Van
Eeden, ook in het voetspoor van Ruskin, de
kolonie 'Walden', die het tot 1907 uithield.
Van Eedens inbreng in de overdracht van
Engelse kunstopvattingen naar Nederland is
belangrijk geweest, omdat hij een spilfiguur
was binnen de avant-garde omstreeks 1900.
Als tweede komt Edward B. Koster aan de
orde, een thans onbekende dichter; in zijn
tijd echter vertaalde en besprak hij auteurs
als Swinburne, Morris en Rossetti. Beter bekend gebleven is de dichter P.C. Boutens, die
gedichten van Rossetti vertaalde èn bibliofiele uitgaven ervan verzorgde in verfijnde,
Engels geïnspireerde vormgeving.
Ten slotte de beeldende kunstenaars:
hiervoor zijn Antoon Derkinderen en Jan
Toorop uitgekozen (afb. 3). Toorop, getrouwd met een Engelse, heeft Engeland
meermalen bezocht; diverse schilderijen uit
zijn vroege periode tonen Londense taferelen. Hij maakte kennis met de kunst en de
opvattingen van Morris, Rossetti en Ruskin.
Vooral de sociale ideeën van Morris in diens
Art and Socialism (1884) trokken hem aan:
in lezingen citeerde hij Morris over de funeste invloed van commercialisering en industrialisering op de kunsten. In zijn eigen
decoratieve werk (in de jaren 1890 vooral
boekbanden) ging hij veel verder dan Morris
in het gebruik van mystieke symboliek, en in
het toepassen van golvende lijnen die meer
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aan de Franse Art Nouveau doen denken.
Het socialisme van Morris en Crane werd
bij hem anarchisme. Toen hij na ongeveer
1905 overging tot het katholicisme, had
de prerafaëlitische kunst weinig betekenis
meer voor hem.
Antoon Derkinderen was van huis uit
katholiek, en zijn principe dat kunst een
maatschappelijk dienende functie moest
hebben was oorspronkelijk geïnspireerd
door het ideaal van de middeleeuwse kathe
draalbouw: in het kerkgebouw werkten de
verschillende kunsten optimaal samen, in
dienst van een gemeenschappelijk geloof.
Het waren eigenlijk anderen – critici en collega-kunstenaars – die zijn wandschilderingen en boekontwerpen in verband brachten
met de prerafaëlieten en de Arts & Craftsbeweging (afb. 4 en 5). Maar toen hij daar
tegen 1900 zelf nader kennis mee maakte
Afb. 3
Jan Toorop, omslag van de catalogus van de
tentoonstelling van de groep Les XX bij de
Haagsche Kunstkring (1892);
de voorstelling is mogelijk geïnspireerd op
Walter Crane's Queen Summer.

Afb. 4
Walter Crane,
omslag van de Geïllustreerde Bijbel (1900);
een Nederlandse uitgave waarvoor Crane als
illustrator was gevraagd.

voelde hij zich toch wel verwant aan hun
streven en in 1902 bezocht hij Engeland om
kennis op te doen over glas-in-loodtechnieken, omdat hij een eigen glas-in-loodatelier
wilde opzetten. Nadat hij in 1907 directeur
was geworden van de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam, probeerde hij deze om te vormen tot een opleiding
waar alle vrije en toegepaste kunsten in
relatie tot elkaar onderwezen werden, een
door de Arts & Crafts-beweging geïnspireerd
ideaal. Hij slaagde daar overigens niet in.
In vreemde grond geworteld laat duidelijk zien hoe de waardering voor Engelse
kunst(nijverheid) in Nederland groeide, en
welke personen, boeken en tijdschriften
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verschenen – en door Anne van Buul geredigeerde – bundel Lopende vuurtjes. Engelse
kunst en literatuur in Nederland en België rond
1900.1 Aan beide uitgaven is uit het Fonds
Studie en Publicatie van de VVNK een financiële bijdrage verleend.
Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in
Nederland en België rond 1900, onder redactie
van Anne van Buul (Rythmus. Jaarboek voor de
studie van het fin de siècle, 1), Hilversum (uitgeverij
Verloren) 2012, ISBN 978 087 042868. Prijs: € 22.

boekbespreking (4)

1

Afb. 6
N. Roland Holst, litho Un beau sire grave (1894);
thema en stijl zijn in prerafaëlitische trant.

De
Amsterdamse
School
in Utrecht. Vier wandel- of
fietsroutes door de stad.
Tekst: Ronald Elink Schuurman
& Bob Lodewijks, fotografie: de
auteurs en Het Utrechts Archief,
2014, uitgever: Free Musketeers.
ISBN 9789048433971 NUR 501
Ringband, 15x20 cm, 136 blz.,
€ 15,95.
Eddy Engelsman

Afb. 5
Antoon Derkinderen, Adam en Eva,
muurschildering in de Sint Nicolaaskerk in
Nieuwegein (1903);
geïnspireerd op Walter Crane's voorstelling in
de Geïllustreerde Bijbel.

"De Amsterdamse School in Utrecht,
bestaat die dan?" Zo beginnen de auteurs
hun inleiding, omdat dit de vaak gehoorde
reactie was op hun plan deze gids te maken.
Doorgaans kent men alleen de bekendste gebouwen zoals het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude, of het voormalige politiebureau bij de Tolsteegbrug, het
huidige Louis Hartlooper Complex. Maar
daar houdt het vaak mee op. De VVNK-leden kennen wellicht ook nog de zogeheten
Inktpot van de NS (architect Van Heukelom),
omdat we die vorig jaar mochten bezoeken.
Ik herinner me ook nog de prachtige voormalige synagoge Het Broodhuis uit 1926
(architect: Elte) aan de Springweg, die de
VVNK-leden vorig jaar hebben bezichtigd.
Met zijn schitterende glas-in-lood plafond

een belangrijke rol speelden in dat proces.
Het was niet onbekend dat prerafaëlitisme
en Arts & Crafts hun sporen hebben nagelaten in de Nederlandse kunst, maar nu is
de receptie op een systematische manier in
kaart gebracht. In het boek is goed te zien
hoe schrijvers en schilders op uiteenlopende wijzen gebruik hebben gemaakt van de
Engelse voorbeelden (afb. 6). Het geeft een
inzicht in het grote scala aan culturele en
sociale effecten dat het Engelse gedachtegoed heeft gehad, samen met de al in 2012
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en –ramen is dat een van de hoogtepunten
van de Amsterdamse School in Utrecht. Helaas niet in dit boek opgenomen. Misschien
omdat het gebouw meer richting Art Deco
gaat, of omdat het gewoon niet op de route
ligt?
Hoe het ook zij, in de gids staan nog
genoeg andere mooie gebouwen in de Amsterdamse School stijl, ook ver buiten het
oude centrum van de stad, zoals langs de
Amsterdamsestraatweg en in Tuinwijk. Het
wemelt ervan, aldus de auteurs.
Handzaam
Ronald Elink Schuurman en Bob
Lodewijks beginnen het boekje met een
zeer overzichtelijke puntsgewijze opsomming van alle kenmerken van de Amsterdamse School. Ze onderscheiden er negen,
zoals constructie, hoeken, ramen en ingangspartijen. Kort, maar krachtig en heel
erg handig. Ook geven ze een overzicht van
belangrijke websites en instellingen die met
deze bouwstijl te maken hebben. Verder
een biografie van de belangrijkste architecten voor Utrecht, en een compleet register
van adressen van de gebouwen. Dankzij de
ringband is de gids onderweg gemakkelijk te
hanteren.  Alle routes zijn met nummers van
de gebouwen op een plattegrondje aangegeven. Bij deze opzet zijn de auteurs duidelijk
te rade gegaan bij het gelijksoortige boekje
"Op de golven van de stad" dat eerder is
besproken in 'Rond 1900' van februari 2010.
De letters van de straatnamen zijn nogal
klein, zodat een loep goed van pas komt.
Gelukkig staat in de tekst precies aangegeven hoe je moet lopen of fietsen. In de tekst
staat ook bij elk gebouw of bij details van
een gebouw een korte beschrijving en vaak
een foto. Wij kunstminnaars kijken bij gebouwen natuurlijk altijd al naar boven, maar
je kunt toch wat missen. Dan is het prettig

lijk ook te fietsen is
(zie afbeeldingen linksonder en -boven).

dat er op gewezen wordt dat er hoog boven
je meer te zien is. Beelden van Hildo Krop
bijvoorbeeld. Er is niet aangegeven of de gebouwen ook van binnen te bezichtigen zijn.
Maar mijn ervaring is dat niet te bescheiden
gewoon aanbellen tot verrassend vriendelijke ontvangsten kan leiden. Nee heb je, ja
kun je krijgen.
Vier routes
De routes beginnen en eindigen niet
alle bij station CS. Het is daarom handig dat
wordt uitgelegd hoe je vanaf station CS bij
de start van de routes komt, en vanaf de
finish weer naar CS.Alle routes kunnen desgewenst worden ingekort door een stuk af
te snijden. Ik heb zelf nog geen routes uitgeprobeerd, maar
wellicht dat behalve route 1 (te
druk!) de routes
ook per auto te
volgen zijn voor
wie slecht ter
been is. Uitproberen!

Route 2 is een 13,5
km lange fietsroute
die ook gelopen kan
worden. Hij gaat langs
gebouwen 'die minder bekendheid genieten dan de meest
in het oog springende
Utrechtse voorbeelden van de Amsterdamse Schoolstijl…'
(zie afbeelding boven).
Route 3 is 5 km
lang en kan gewandeld
of gefietst worden. Zie
afbeelding rechts.
Route 4 is een
fietsroute van ongeveer 15 km (zie afbeelding rechtsonder).
Aanrader
De nieuwe gids is
een aanwinst en beslist
een aanrader. Er is veel
over het oude Utrecht
gepubliceerd, maar een
gids met routes over
deze bouwstijl verluchtigd met veel foto's bestond nog niet.

Route 1 is
een wandelroute van ruim 10
km die natuurVVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 18

boekbespreking (5)
Jaap Versteegh, Leven in lijnen.
Debora Duyvis, grafica. 1886-1974.
Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht,
2014, ISBN 9789078019404,
125 pagina's, € 21,95.
Lieske Tibbe.
Ze bestaan dus toch nog: vlieringen en
berghokken waar een lang vergeten schat
aan kunstwerken wordt ontdekt. In dit geval gaat het om een ladekast in een meubelopslagplaats, waarin familieleden tot hun
verbazing de artistieke nalatenschap vinden
van hun dertig jaar geleden gestorven 'tante Debora'. Grafisch kunstenares Debora
Geertruida Duyvis, niet getrouwd en zonder kinderen, had de kast met prenten, tekeningen, gereedschap, brieven en foto's nagelaten aan een neef die vrij jong overleed.
De kast werd vergeten en pas tientallen jaren later door zijn kinderen teruggevonden
in de opslag.
Niet alleen de kast van Debora Duyvis,
ook zijzelf en haar werk waren al tijdens
haar leven in vergetelheid geraakt. Dat is
niet zo verwonderlijk. In de eerste plaats
was haar grafisch oeuvre niet groot: iets
meer dan 150 werken waarvan een deel
ook alleen voor verspreiding in beperkte
kring was bedoeld, zoals nieuwjaarskaarten en ex libris. In de tweede plaats werd
na de Tweede Wereldoorlog het type werk
dat zij maakte niet als 'modern' beschouwd.
Abstracte kunst werd binnen de kunstgeschiedenis lang gezien als dè kunst van de
voorgaande eeuw en de kunst van Duyvis
was allesbehalve abstract. Intussen is het tij
gekeerd en wordt ook figuratieve kunst uit
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de twintigste eeuw weer gewaardeerd en
niet meer als 'achtergebleven' beschouwd.
Figuratieve twintigste-eeuwse grafiek is een
van de verzamelgebieden geworden van het
Amsterdamse Rijksprentenkabinet.
De herontdekking van Duyvis komt
dus op het goede moment. In Leven in lijnen wordt uitgelegd wat de kwaliteiten zijn
van haar werk. Zij beheerste alle grafische
technieken: houtsnede, ets, litho en koperof burijngravure. In de vele illustraties in het
boek is goed te zien hoe die verschillende
technieken, met hun uiteenlopende mogelijkheden en beperkingen, hebben geleid
tot grote variaties in het werk. Achterin
het boek bevindt zich een oeuvrecatalogus
waarbij alle werken staan afgebeeld, zodat
vergelijken goed mogelijk is. Debora Duyvis
blijkt vooral te hebben uitgeblonken in de
Afb. 1.

Afb. 2.

Veel – eigenlijk te veel – aandacht wordt
besteed aan de correspondentie van Debora Duyvis in verband met de activiteiten
van de Vereniging tot Bevordering van de
Grafische Kunst, de kort na de oorlog opgerichte Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars (N.F.B.K.) en
de in 1947 tot stand gekomen Nederlandse
Kring van Grafici en Tekenaars. Duyvis verzette zich met name tegen de participatie
van kunstenaars die tijdens de bezetting lid
waren geweest van de Cultuurkamer. Bij zoveel uitvoerig geciteerde brieven van Duyvis
over de vakverenigingen is het merkwaardig
dat er geen aandacht besteed wordt aan de
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Afb. 3.

rol die zij vóór de oorlog speelde als actief
lid van de Vereniging tot Bevordering van de
Grafische Kunst. Hier was vast wel meer
over te vinden geweest en het is jammer
dat de auteur zich beperkt lijkt te hebben
tot wat hij in Duyvis' nalatenschap heeft
aangetroffen.
Maar het is goed dat het werk van
Debora Duyvis weer wordt belicht, na een
verblijf van zoveel jaren in het donker. Ter
gelegenheid van het verschijnen van het
zorgvuldig en mooi verzorgde boekje is in
het Stadsmuseum van Woerden een tentoonstelling gehouden die eveneens de titel
Leven in Lijnen droeg (gesignaleerd in 'Rond
1900' van september 2014). Boek en tentoonstelling hebben Debora Duyvis een
bescheiden, maar welverdiende plaats in de
kunstgeschiedenis teruggegeven.
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Amersfoort - Mondriaanhuis
033-4600170 / www.mondriaanhuis.nl
Agatha Zethraeus. Vriendin, leerling en model van Piet Mondriaan;
t/m 25 januari 2015.
In 1908 schilderde Piet Mondriaan
(1872-1944) het portret Meisje in rood. Er
was lang verwarring over de identiteit van
het model, maar recent staat vast dat het
'meisje' de Zweeds Nederlandse kunstenares Agatha Zethraeus (1872-1966) is. Zij
stond niet alleen model voor Mondriaan,
maar was ook een oud-leerlinge en vriendin.
De twee hadden mogelijk een amoureuze
affaire en hielden
tot zijn dood contact. In de jaren dat
Mondriaan zich ontwikkelde van het impressionisme tot de
abstractie, verdiende Zethraeus haar
brood als schilderes van figuratieve landschappen, stillevens
en stadsgezichten. De ontdekking van een
serie doeken uit Zethraeus' nalatenschap,
vormde de aanleiding tot onderzoek naar
de kunstenares. Dat resulteerde in een tentoonstelling en publicatie, waarin de band
tussen Zethraeus en
Mondriaan centraal
staat.
Van alle leermeesters die Zethraeus
had, was haar band
met Mondriaan het
innigst. Hij heeft de

Piet Mondriaan, meisje in rood.

Over Duyvis' levensloop is niet echt
veel te vertellen. Zij werd geboren in Amsterdam; haar ouders waren welgesteld.Van
1911 tot 1918 studeerde zij aan de Rijksacademie te Amsterdam, waar zij de kunst van
het graveren leerde van docent Johannes
Aarts (1871-1934). Directeur van de Academie was destijds Antoon Derkinderen
(1859-1925), groot voorstander van maatschappelijk gebonden, dienende kunst. Volgens auteur Jaap Versteegh zou dit van invloed zijn geweest tot Duyvis' keuze voor
het grafische vak, maar stilistische verwantschap is niet te zien. Ook wordt de grafiek
van Pieter Dupont (1870-1911) als inspiratiebron voor Duyvis genoemd, wat meer in
de lijn (ook letterlijk) lijkt te liggen.

Merkwaardigerwijs wordt er geen aandacht besteed aan eventuele artistieke
beïnvloeding door of van Richard Roland
Holst (1868-1939). Debora Duyvis leerde
hem omstreeks 1926 kennen en er ontwikkelde zich een intieme relatie tussen hen.
Jaap Versteegh publiceerde al eerder (in De
Parelduiker 2012 nr.5) over hun verliefde
briefwisseling, die eveneens werd aangetroffen in de ladekast. Zij moeten elkaar vaak geschreven hebben, want Debora Duyvis ging
vaak en langdurig op reis, vooral naar Italië,
Spanje en Noord-Frankrijk.Vrolijk aandoende gravures van markten en havengezichten
vormden de weerslag van die reizen. Maar
was er ook sprake van artistieke kruisbestuiving tussen Duyvis en Roland Holst?
De laatste heeft het grootste deel van zijn
loopbaan een strenge stijl gehanteerd, maar
tegen het eind daarvan wordt zijn grafisch
werk opeens losser en luchtiger. Zijn affiche
voor de Wagnerherdenking uit 1933 (afb.1)
wijkt daarin af van al zijn eerdere affiches.
Debora Duyvis maakte in een brief grapjes
over dit affiche (afb.2) maar haar eigen werk
uit de jaren '30 vertoont dezelfde trekken
(afb.3). Wie inspireerde wie?

Agathe Zethraeus.

burijngravure: een moeilijke techniek waarbij met een scherpe guts in een harde metalen, meestal koperen, plaat wordt gegraveerd. De techniek levert heldere, scherpe
lijnen op.
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Leon Levinstein.

Amsterdam - Joods Historisch Museum
020-5310311 / www.jhm.nl
Masterpieces from the Howard
Greenberg Collection;
t/m 11 januari 2015.
Na groot succes in Lausanne, Parijs en
Boedapest presenteert het Joods Historisch
Museum de tentoonstelling Masterpieces
from the Howard Greenberg Collection.
Zo'n honderdvijftig foto's uit de privéverzameling van de New Yorkse galeriehouder Howard Greenberg zullen te zien zijn.
Het gaat om een collectie met iconen van
beroemde fotografen als Henri CartierBresson, Edward Steichen, Robert Frank,
Walker Evans en Dorothea Lange, maar ook
met topstukken van minder bekende fotografen als Consuelo
Kanaga en Jerome
Liebling.
De galerie van
Howard Greenberg
in Manhattan behoort
tot
de
grootste en meest
prestigieuze foto
galeries ter wereld.
Greenberg
heeft
een
gevestigde
naam als handelaar,
maar zijn passie voor verzamelen is minder bekend. Hij bouwde zijn collectie, die
bestaat uit meer dan vijfhonderd foto's, in
de afgelopen dertig jaar geleidelijk aan op.
Zowel zijn persoonlijke liefde of fascinatie
voor een bepaalde foto als ook de kwaliVVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 23

Charles Ebbets.

worden. Uit nieuw onderzoek van Jeanette
Pors (Kroniek verschijnt medio augustus,
jaarboek Flehite 28 november) blijkt echter
dat men er samen toch goed uit kwam. De
bouw van de dorpen heeft juist veel spanningen voorkomen.

teit of de bijzondere geschiedenis van de
afdruk zijn voor hem bepalend bij een aankoop. Greenberg staat bekend om zijn gedreven passie voor de fotografie, zijn grote
vakkennis, zijn netwerk in de internationale
fotografie-scene en de persoonlijke band
met vele fotografen of hun nabestaanden.
Met zijn scherpe instinct voor fotografische
kwaliteit leverde hij onder meer een cruciale bijdrage aan de herontdekking van de
naoorlogse straatfotografen van de zogenaamde New York School, onder wie Saul
Leiter, van wie het Joods Historisch Museum in 2011 een tentoonstelling had.
De verzameling bevat behalve vele iconische foto's van beroemde fotografen ook
meesterwerken van minder bekende makers.
De mate van bekendheid van de fotograaf
speelt bij Greenberg
een minder grote rol.
Een diversiteit van fotografische genres en
stromingen in Europa
en Amerika is vertegenwoordigd, met
als zwaartepunten de
New York School en
het Tsjechische modernisme van de jaren
twintig en dertig. In zijn

Dorethea Lange, migrant mother, 1936.

Amersfoort - Museum Flehite
033-2471100 / www.museumflehite.nl
Tentoonstelling Belgen op de
vlucht; Gastvrij Amersfoort 19141918; Expositie over de eerste
wereldoorlog; t/m 11 januari 2015.
Het neutrale Nederland was tijdens de
Eerste Wereldoorlog een toevluchtsoord
voor ruim één miljoen Belgen. Na de Duitse
inval in België werd Nederland overspoeld
door militairen en hun gezinnen. Daarvan
kwamen er zo'n 19.000 naar Amersfoort,
die met open armen werden ontvangen;
een enorm aantal vergeleken met de 25.000
inwoners van de stad. Er werden 15.000
Belgische vluchtelingen geïnterneerd in de
Juliana van Stolbergkazerne, zij werden kort
daarna overgebracht naar een groot nieuw
barakkenkamp in Soesterberg. Dit kamp

Belgenmonument

Agatha Zethraeus, boerderij met bomen.

grootste artistieke invloed op haar gehad.
Ze ging, net als Mondriaan, op zoek naar
harmonie en koos vaker voor opvallende
standpunten en kleurvariatie. Dat komt
vooral naar voren in de waterpartijen van
de Zweedse landschappen die ze maakte.
Hier durfde Zethraeus een grote variatie
aan kleuren met losse penseelstreken op
het schilderslinnen aan te brengen. Ze liet
het water niet alleen bestaan uit grijs- en
blauwtinten, maar vermengde die met roze,
zachtgeel en oranje, zoals Mondriaan dat
met zijn luchten deed.

was het grootste kamp van Nederland en
bood ruimte voor de helft van de Belgische
soldaten. Voor de burgers zijn drie dorpen
van houten huisjes gebouwd: Albertsdorp,
Elisabethdorp en Nieuwdorp. Het is dan
ook niet vreemd dat het Belgenmonument
in Amersfoort staat.
De tentoonstelling Belgen op de vlucht
geeft een indruk van het leven van de
Belgen in en om Amersfoort. Nagebouwde
barakken illustreren
het sobere leven,
werk, knutselen en
opleidingen, discipline, verveling, ziekte,
rammelende magen
en kou. De mooiste tekeningen en
schilderijen van de
kampen zijn door de
Belgen zelf gemaakt,
zoals Rik Wouters,
Gustave Desmet en
Frans Hoste.
Was
Amersfoort inderdaad wel zo gastvrij? Natuurlijk
leverde de opvang van zo'n groot aantal
Belgen veel praktische problemen op (stel
je dat nu eens voor!). Er werd nogal een
aanslag gedaan op de goede bedoelingen
van de Nederlanders, doordat levensmiddelen, banen en woningen gedeeld moesten

Amsterdam - Museum het Schip
020-4182885 / www.hetschip.nl
Boekbeeld; Boekomslagen als
vorm van expressie; t/m 12 maart
2015.
Zie de aankondiging van de lezing op 19
februari 2015 (pag. 6).
Amsterdam - Openbare Bibliotheek,
Amsterdam, Oosterdokskade 143
020-5230900 / www.oba.nl
Drents museum in de oba: art nouveau & art deco; t/m 25 januari
(expozaal).

Het Drents Museum presenteert zich
in de OBA met een keuze uit de collectie
Art Nouveau en Art Deco, onder de titel
Schoonheid als levensnoodzaak. De tentoonstelling omvat affiches, boekbanden,

metaal- en glaswerk,
keramiek en meubels van enkele tientallen Nederlandse
kunstenaars die tussen circa 1890 en
1935 werkzaam zijn
geweest. Onder hen
de bekende namen,
zoals Chris Lebeau, Richard Roland
Holst, Jan Sluijters, Johan Thorn Prikker en
Jan Toorop, maar ook de minder bekende,
zoals Willem Brouwer, Chris van der Hoef,
Theo Lammers en Klaas van Leeuwen. Ook
al zijn deze laatste kunstenaars slechts in
kringen van liefhebbers en verzamelaars bekend, de kwaliteit van hun werk doet allerminst onder voor dat van hun wel bekende
collega's. De tentoonstelling is samen
gesteld door Jan Jaap Heij, zoals bekend
oud-conservator van het Drents Museum.
Amsterdam - Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl
Tentoonstelling 'Munch: Van Gogh'
t/m 17 januari 2016.
De oeuvres en artistieke ambities van
Edvard Munch (1863-1944) en Vincent van
Gogh (1853-1890) vertonen opvallende
parallellen. Ze staan bekend om hun emotioneel geladen schilderijen en tekeningen,
hun persoonlijke en vernieuwende stijl en
hun gekwelde levens. Beiden streefden naar
modernisering van de kunst en ontwikkelden een expressieve beeldtaal om uiting te
geven aan de universele emoties van het
menselijk bestaan.
In 'Munch: Van Gogh' wordt voor het
eerst uitgebreid aandacht besteed aan die
overeenkomsten. De tentoonstelling gaat
dieper in op de essentie van hun kunst, hun
artistieke ambities, de ontwikkeling in hun
stijl en techniek en de invloeden waaraan zij
VVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 24

Edvard Munch, De schreeuw, 1893, 1910 copyright the
Munch Museum Munch-Ellingsen-Gruppen BONO 2013.

geheel biedt de collectie van Greenberg een
breed overzicht van de westerse fotografie
geschiedenis van de afgelopen eeuw.

onderhevig waren.
Hierdoor
wordt
duidelijk
waarom
deze kunstenaars
zo vaak in één adem
worden genoemd.
Met meer dan honderd kunstwerken
- waaronder diverse
iconische topstukken en bijzondere
bruiklenen die haast
nooit worden uitgeleend - worden de twee kunstenaars voor
het eerst op grote schaal samengebracht.
'Munch : Van Gogh' is het resultaat van
een jarenlang samenwerkingsproject tussen het Van Gogh Museum en het Munch
Museum in Oslo.
"Tijdens zijn korte leven liet Van Gogh
zijn vlam niet doven. Vuur en sintels dienden als penselen tijdens zijn spaarzame jaren, waarin hij opbrandde voor zijn kunst.
Ik neem me voor en hoop dat ik uiteindelijk, met meer geld tot mijn beschikking dan
hij, in zijn voetsporen zal treden." Edvard
Munch, 23 oktober 1933.
Amsterdam - Stadsarchief
020-2511511 /
www.stadsarchief.amsterdam.nl
Breitner in Amsterdam; Impressies van de Stad, 1886-1923, t/m 1
februari 2015.
George Hendrik Breitner (1857-1923)
gebruikte ze vrijwel elke dag, zijn schetsboeken waarin hij zijn eerste indrukken
vastlegde als basis voor zijn schilderijen en
aquarellen. Zo'n honderdtwintig zijn er bewaard gebleven. Op deze tentoonstelling
wordt, voor het eerst, een ruime selectie
daaruit getoond in relatie tot andere werken van de kunstenaar. Samen met het Rijksmuseum heeft het Stadsarchief onderzoek
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gedaan naar de schetsboeken en de rol die
ze speelden in leven en werk van Breitner.
Stap voor stap is nu te zien hoe hij met
schetsen en foto's tot zijn grote schilderijen
en kleurrijke aquarellen kwam.
De werken op deze tentoonstelling geven bovendien een fascinerend beeld van
het Amsterdam rond 1900. We zien de
trampaarden op de Dam, dienstbodes op de
grachten, stadsvernieuwing in het oude centrum en de bouwputten van de nieuwe wijken aan de rand van de stad. We kijken over
Breitners schouder mee als hij op straat
zijn eerste indrukken vastlegt en volgen het
ontstaan van de monumentale schilderijen
en aquarellen in het atelier. De bezoeker
ziet de plaatsen waar Breitner zijn schetsen
maakte, waar hij fotografeerde en hoe hij
in zijn schilderijen het licht en de sfeer van
Amsterdam wist vast te leggen.
Op de tentoonstelling is werk te zien
uit de collecties van het Rijksmuseum en
het Stadsarchief. Ook worden er bekende
en onbekende schilderijen en aquarellen getoond uit onder meer het Teylers Museum,
het Gemeentemuseum Den Haag, Museum
Kröller-Müller en Museum Boijmans Van
Beuningen, aangevuld met bijzondere
bruiklenen uit particuliere verzamelingen.
Om alle waardevolle bruiklenen zo goed
en ruim mogelijk te laten zien is — speciaal voor deze gelegenheid — de helft van
de Schatkamer ingericht met werken van
Breitner. Op deze manier is de tentoonstellingsruimte bijna verdubbeld.

Detail appelbloesem-ei.

vat de tentoonstelling een serie kostuums
en ontwerptekeningen, die Malevich maakte
voor de avantgardistische opera 'Victory
over the Sun' (1913). Voor het eerst in
Nederland is zijn originele dodenmasker en
dito hand te zien. Unieke foto's en andere
documentatie uit Malevich's archief vertellen zijn persoonlijke verhaal.
Kostbare eieren uit het Tsarenrijk;
t/m 1 maart 2015.
De pracht en praal van de Russische hofcultuur rond 1900 wordt gesymboliseerd
door één object: het ei. Niet zomaar een
ei, maar een juweel: uitgevoerd in de meest
kostbare materialen met unieke versieringen en vervaardigd door de beste juweliers.
Een aantal topstukken op dit gebied, waaronder enkele Fabergé-eieren, zijn te zien in
het Drents Museum.

Appelbloesem-ei.

Malevich, 2g.
Malevich, zelfportret.

Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Kazimir Malevich / De jaren van de
figuratie, t/m 15 maart 2015.
Het Drents Museum presenteert een
solotentoonstelling van één van de belangrijkste Russische kunstenaars uit de eerste
helft van de 20ste eeuw: Kazimir Malevich
(1878-1935). Uniek
aan deze grote tentoonstelling is dat
voor het eerst in
Nederland het latere
en vrij onbekende
figuratieve werk van
Malevich
centraal
staat.
Daarnaast
wordt een serie kostuums en ontwerptekeningen getoond en is
zijn dodenmasker te zien. Alle voorwerpen
zijn afkomstig uit het State Russian Museum
in St. Petersburg.
In de tentoonstelling is de rijke stilistische ontwikkeling ook te zien die Malevich
voorafgaand aan zijn figuratieve periode
doormaakte. De bezoeker wordt ter introductie aan de hand van enkele sleutelstukken meegenomen in de verschillende stijlperiodes van het impressionisme, symbolisme,
kubisme en suprematisme. Hoogtepunt van
deze inleidende serie werken is het volledig abstracte werk 'Zwart Vierkant' (circa
1923), dat als één van de bekendste werken
uit de kunstgeschiedenis geldt. Vervolgens
wordt de ontwikkeling van zijn figuratieve
werk, dat deels geabstraheerd is, uitvoerig
belicht. Ook zijn fameuze Renaissance portretten (vanaf 1933),
waaronder
zijn
zelfportret (1933),
krijgen ruim de aandacht.
Naast 60 originele schilderijen om-

De prachtige en zeer kostbare Russische eieren, waaronder unieke ontwerpen
van Karl Fabergé (1846-1920) zijn afkomstig uit het Landesmuseum in Liechtenstein.
Deze eieren worden nu voor het eerst
buiten het nationaal museum in deze omvang getoond. Het absolute topstuk is het
zogenaamde 'Appelbloesem-ei' van Fabergé
uit 1901, gemaakt in opdracht van de rijke
industrieel Alexander Kelch als geschenk
voor zijn vrouw Barbara. Het ei werd geVVNK Nieuwsbrief 2014 nr 5 pagina 26

maakt door Mikhail Perkhin, hoofdjuwelier
bij Fabergé en is in kwaliteit vergelijkbaar
met de eieren die Fabergé en Perkhin voor
de keizerlijke familie maakten. De collectie
bestaat verder uit honderden unieke eieren
vervaardigd in verschillende technieken. In
het Drents Museum zal een ruime selectie
van de meest bijzondere topstukken te zien
zijn. Deze collectie kostbare eieren vertelt
het verhaal van de betoverende hofcultuur
van het vooroorlogse Rusland en de artistieke verfijning en bloei die de kunstnijverheid op dat moment beleefde.
In het museum worden op donderdagen zondagmiddag gratis lezingen van ongeveer 30 minuten gegeven getiteld "Over
Tsaren, revoluties en de dingen die voorbij
gaan"; aanvang 13.00 uur. De lezing is een
goede inleiding op beide tentoonstellingen.
Zie ook het desbetreffende artikel in het
Drents Museum Magazine. Als u een lezing
wilt bijwonen, hoeft u zich niet vooraf aan
te melden. Wanneer: elke donderdag en
zondag om 13.00 uur (t/m 15 maart 2015).
Extra op: 20, 22, 24, 26, 27 en 31 december.
Duur: 30 minuten
George Henri Lantman: edelsmid en metaalkunstenaar,
t/m 1 februari 2015
Zie de boekbespreking elders in dit
nummer (pag. 9).
Hoorn - Affichemuseum
0229-299846 / www.affichemuseum.nl
Circus affiches van 1825 tot 2014;
t/m 11 januari 2015.
Circus is Cultuur met een hoofdletter C.
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gie van zand en zaagsel wordt zelfs geëerd
in het Nationaal Circusjaar. Al eeuwenlang
gaan de harten van jong en oud sneller slaan
als er affiches in de stad verschijnen die de
komst van het circus aankondigen.
Er zijn unieke posters te zien uit de collectie van circusfotograaf Piet-Hein Out:
een playbill van Astley's Circus uit 1825, het
eerste circus ter wereld; een van de eerste
kleurenlitho's die in Parijs gedrukt zijn rond
1890; handgeschilderde posterontwerpen
voor het Staatscircus van de DDR en affiches voor het beroemde Nederlandse circus Strassburger uit de jaren 50 getekend
door niemand anders dan Tom Manders,
beter bekend als Dorus.
Het is slechts een kleine greep uit de
unieke posters die te bewonderen zijn.
Ruim 150 circusaffiches en originele affiche
ontwerpen die het hooggeëerd publiek
moesten lokken in landen als USA, Sovjetunie, Oost Duitsland, Zuid-Afrika, Australië,
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Dene-

huis staat het antwoord erop in gangkast of
bijkeuken: de stofzuiger. Maar dat was niet
altijd zo vanzelfsprekend. De stofzuiger is
een van de beste voorbeelden van het optimisme en de ontwikkelingsgeest die de 20e
eeuw kenmerkt. De tijd waarin de mensen
meer geld te besteden kregen en naar technologische oplossingen zochten om het
leven makkelijker en aangenamer te maken.
Het Museum van de 20e Eeuw laat op
een prachtig ingerichte tentoonstelling, met
meer dan 100 zeer bijzondere modellen, de
complete ontwikkeling van de stofzuiger
zien, van de oudste exemplaren die door
meerdere mensen bediend moesten worden tot en met de futuristisch vormgegeven stofzuigrobot. U kunt genieten van het
technisch vernuft van de vele ontwerpen,
maar ook van de prachtige vormgeving. Met
daarbij gepresenteerd veel, vaak zeer grappig, reclamemateriaal uit de tijd.
marken, Bulgarije, Italië, Engeland, Israël en
Nederland zijn voor het eerst samen te
bewonderen. Een ideale gelegenheid voor
liefhebbers van kunst, grafische vormgeving,
geschiedenis en cultuur. Het circusaffiche is
ook duidelijk een spiegel van de maatschappij. Zij geven duidelijk de ontwikkelingen
weer in de drukkunst, de grafische vormgeving en het heersende tijdsbeeld binnen
de circussen.
Ondanks dat ze in dezelfde jaren vervaardigd zijn, is het contrast tussen de communistische circusposters uit de Oost Duitsland
en Sovjetunie en affiches van het beroemde
Ringling Bros. Barnum & Bailey circus uit de
Verenigde Staten duidelijk te zien.
Hoorn - Museum van de 20e eeuw
0229-214001 / www.museumhoorn.nl
Stof! t/m 31 december: 100 jaar
stofzuigers.
Stof, in ieder huis ligt het en in ieder
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Laren - Singer Museum /
035-5393939 / www.singerlaren.nl
DUFY; t/m 11 januari 2015.
Voor het eerst in bijna 60 jaar presenteert Singer Laren het veelzijdige oeuvre
van de Franse kunstenaar Raoul Dufy (18771953). Kort na 1900 behoorde Dufy tot de
meest toonaangevende avant-gardisten in
Parijs. Aanvankelijk geïnspireerd door het
impressionisme, sloot hij zich aan bij de fauvisten, waarna hij experimenteerde met het
kubisme. Later ontwikkelde hij zijn eigen
stijl, gekenmerkt door een uitgesproken
kleurrijk palet, dynamische lijnvoering en
lichte toon. Levensgenieter Dufy verbeeldde het onbezorgde mondaine leven van
paardenrennen, zeilregatta's, opera en casino's. Naast schilder en illustrator was Dufy
een belangrijk ontwerper van keramiek en
textiel. Hij drukte letterlijk en figuurlijk zijn
stempel op de modewereld van de eerste
helft van de 20ste eeuw. Hij had een succes
volle samenwerking met couturier Paul
Poiret en leverde meer dan 5000 stofpatronen, waarvan sommige nog altijd worden
geproduceerd door de gerenommeerde
zijdeproducent Bianchini-Férier in Lyon.
De tentoonstelling presenteert meer dan
honderd schilderijen, tekeningen, aquarellen, stofontwerpen en jurken, gemaakt met
stofontwerpen van Dufy.
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Leerdam - Nationaal Glasmuseum
0345-612714 / www.nationaalglasmuseum.nl
Collectie Highlights; vanaf 11
november 2014.
Leerdam en glas, twee begrippen die al
eeuwen met elkaar verbonden zijn.
In 2015 is het 250 jaar geleden dat de
zes broers Pilgram en hun zwager Meeder
het initiatief namen een Glas en Flesse
Blaserij te beginnen in Leerdam. Zij startten een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. In de Leerdamse fabrieken
worden nog steeds fabrieksmatig flessen
vervaardigd en met de mond glas geblazen.
Ter ere van het jubileumjaar is in deze
tentoonstelling het mooiste en bijzonderste
Leerdamse glas te zien uit de periode 1765
– 2015. Van één van de eerste flessen naar
een vaas uit 1928 van Frank Lloyd Wright
tot een hedendaagse installatie van Marinke
van Zandwijk.
In deze expositie is ook de unieke
likeurkaraf van A.D. Copier opgenomen.
Jarenlang was de ontwerptekening reeds in
het bezit van het Nationaal Glasmuseum,
maar de uitgevoerde karaf was al jaren
spoorloos. Totdat hij plots in april 2014 opdook via Marktplaats, waar een particulier,
die zich niet bewust was van de uniciteit
van de karaf, hem te koop had aangeboden.
De karaf van Copier is met steun van de
Vereniging Rembrandt door het Nationaal
Glasmuseum aangekocht en pronkt in de
expositie Collectie Highlights.
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Zwolle - Museum de Fundatie
0572-388188 / www.museumdefundatie.nl
'Van Gogh tot Cremer / Nederlandse kunstenaars in Parijs'
Vanaf 13 september is in Museum de
Fundatie in Zwolle de tentoonstelling 'Van
Gogh tot Cremer / Nederlandse kunstenaars in Parijs' te zien. Centraal staat de artistieke pelgrimage van Nederlanders naar
Parijs, die eind 19de eeuw op gang kwam
en duurde tot en met de jaren '50. Honderden schilders, beeldhouwers en tekenaars
uit Nederland – Vincent van Gogh, Kees
van Dongen, John Rädecker, Piet Mondriaan,
Charlotte van Pallandt, Karel Appel, Jan
Cremer en vele anderen – verbleven in die
periode voor korte of langere tijd in Parijs.
Waar de een zich door de stad zelf liet inspireren, richtte de ander zich op de kunst
van de internationale avant-garde. Bij terugkeer naar Nederland nam iedereen in zijn
werk een stukje Parijs met zich mee. Daarmee geeft de tentoonstelling in de Fundatie
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behalve een overzicht van het Nederlandse
modernisme ook een veelzijdig portret van
Parijs als kunsthoofdstad van de wereld.

Piet van der Hem, Moulin rouge, circa1908-1909,
olieverf op doek, 81x100 cm, particuliere collectie.

Rotterdam - Chabot museum
010-4363713 / www.chabotmuseum.nl
Ultramodern werk, Nieuwe klanken uit de stad; t/m 1 maart 2015.
Dit najaar toont het Chabot Museum
voor het eerst een
omvangrijke selectie werken uit de
collectie die niet
eerder te zien waren, aangevuld met
bruiklenen uit o.a.
het Theaterinstituut
Amsterdam en uit
enkele particuliere
collecties. Verrassend actuele schilderijen,
beelden, tekeningen en grafiek, gerelateerd
aan de Rotterdamse kunstenaarsfederatie
DE BRANDING (1917-1926). Speciaal uitgelicht wordt het werk van Georges Robèr
(Brussel 1893 / Overveen 1969). Van deze
kunstenaar bezit het Chabot Museum een
omvangrijk bestand dat nog niet eerder is
getoond. Zijn werk gaat in dialoog met het
werk van Reinoud van Vught (Goirle, 1960),
die naar eigen zeggen in Robèr een vroegere geestverwant ontmoet.
Het Chabot Museum beheert behalve
werk van Henk Chabot werken van kunstenaars uit het begin van de vorige eeuw
die behoren tot de eerste moderne kunstenaarsgroep in Rotterdam: De Branding.
Deze kunstenaarsgroep heeft niet alleen
het eigen avant-gardistische werk geëxposeerd maar, door de vele goede relaties, ook

het werk van meer dan 120 andere binnenen buitenlandse kunstenaars. Hiermee is De
Branding een synoniem geworden voor moderne kunst in het Rotterdam van het interbellum. De kunstenaars lieten een nieuw geluid horen. Er was geen herkenbare eenheid
in stijl, wel was er een expressieve drang tot
vernieuwing en verandering, tot het vinden
van nieuwe beeldoplossingen die zouden
kunnen bijdragen aan een nieuwe wereld.
Hierin waren ze vaak beïnvloed door spirituele stromingen in die tijd zoals de theosofie. Vanaf 12 oktober zijn onder meer
werken van Henk Chabot, Marius Richters,
Georges Robèr, GERLWH, Piet Begeer,
Laurens van Kuik, Herman Bieling, Koos
Speenhoff, Wim Schumacher, Bernard Toon
Gits, Otto Gleichmann, Albert Neuhuys,
Adriaan van der Plas, Jan Sirks, Johan Tielens,
Willem Smit, Erich Wichman te zien.

Politieke oorlogsprenten uit de
Nieuwe Amsterdammer 1919 van
Jan Sluijters; t/m 4 januari 2015.
In Museum de Fundatie is een serie van
77 politieke oorlogsprenten te zien, die Jan
Sluijters van 1915-1919 maakte voor de
Nieuwe Amsterdammer. Sluijters, vooral
bekend als modernist en societyschilder,
laat zich in deze reeks zien als maatschappijkritisch agitator. De litho's geven een vlijmscherpe analyse van de Eerste Wereldoorlog
en de positie van het neutrale Nederland
hierin. De werken zijn afkomstig uit de collectie van kunstenaar Rob Scholte die de
complete serie bijeenbracht. De reeks is
recent met steun van de BankGiro Loterij
door Museum de Fundatie verworven.
Direct na het uitbreken werd door de
Nederlandse regering een beroep gedaan op

De dood heeren ad fundum tot het bittere eind, detail.

Nieuw-Buinen - Keramisch Museum
Goedewaagen
0599-616090 /
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
Hoogtepunten uit de keramiek
van Art Nouveau en Art Deco,
sieraardewerk, potterie, tegels en
tegeltableaus, plastiekjes, herzien
en aangevuld; t/m 21 december
2014.
Delfts Blauwe, Polychrome en
Marker hoeden, mutsen en hoofdbanden van Constance Willems;
verlengd t/m 21 december 2014.
Amsterdamse stadsgezichten in
keramiek, van tegeltableau tot historische miniatuur, aangevuld; t/m
21 december 2014.
Het Verdriet van Gouda, opkomst,
bloei en ondergang van de Plateelbakkerij Zuid-Holland. Deel 1 / Het
plateel tot 1932; t/m 21 december
2014.
In Nieuw Buinen Tegelkunst rond

1900, bruiklenen uit de collectie
Meentwijck, semi-permanent
Goedewaagen's scheepsmemorabilia voor de Holland America Line,
aangevuld; t/m 21 december 2014.
Zenith expositie-drieluik, dl. 1 Maten glansplateel 1918-1935; t/m 25
januari 2015.

ten van het drietal Willy Sluiter, Piet van der
Hem en Jan Sluijters, die zowel de binnenlandse politiek als die van de oorlogvoerende landen voorzag van genadeloze analyse
en satirisch commentaar.
De serie van 77 prenten plaatst Sluijters in
de politiek-activistische traditie. Hij werd
de chroniqueur
van de Eerste
Wereldoorlog
en is met dit
onbekende deel
van zijn oeuvre
de politieke kunstenaar van deze
periode.
Sluijters' Grote
Oorlog is tot
stand gekomen
in nauwe samenwerking met de
verzamelaar van de prenten, de kunstenaar
Rob Scholte, en Stichting Studiecentrum
Eerste Wereldoorlog.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van 'Rond 1900'
Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Schat aan Schoonheid; Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50 jarig
bestaan van de Stichting Schone Kunsten
rond 1900; t/m 1 maart 2015

www.vvnk.nl

Gouda - Museum gouda /
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Van Daubigny tot Weissenbruch;
t/m 10 januari 2015
secretariaat

De Zeven Provinciën 1
2253 XT Voorschoten
071 - 576 46 08
secretaris@vvnk.nl

redactie

Leiden - Stedelijk museum de Lakenhal
071-5165360 / www.lakenhal.nl
Collectiepresentatie 1880-1950;
t/m medio 2015
Steenwijk – Instituut Collectie Hildo Krop
www.hildokrop.nl
De expositie penningen & schilderijen van
Hildo Krop is verlengd tot maart 2015

Rond 1900

teksten

vormgeving

Ben Stork
050 - 720 00 18
redactie@vvnk.nl

Eef de Hilster
webmaster@vvnk.nl

Oorlogken is jarig.

Na vier jaren oorlog.

de redacteuren van de dag- en weekbladen
om zich vooral terughoudend op te stellen
met betrekking tot de berichtgeving. Om de
neutraliteit van ons land niet in gevaar te
brengen. Wie zich niet terughoudend opstelde, liep kans op vervolging op grond van
artikel 98 en 100 van het Wetboek van Strafrecht betreffende
staatsg eheimen
en het in gevaar
brengen van de
Nederlandse
neutraliteit. Er
werd dus van
overheidswege
aangezet tot zelfcensuur.
De Nieuwe
Amsterdammer
was echter wars
van emotionele
subjectieve berichtgeving en volgde een wat
belerende journalistieke lijn. Daar klonken
toch wel anti-Duitse opvattingen in door.
Dit blad accentueerde haar artikelen op
scherpe wijze met ingesloten oorlogspren-

