2015 - 2 / juni

nieuws- en informatieblad

BELANGRIJKE DATA
•
•
•

Zaterdag 18 juli 2015, busexcursie naar NieuwBuinen en o.a. Appingedam.
Zaterdag 8 augustus 2015, excursie naar Hengelo.
Zondag 13 september 2015, bezoek aan
Landhuis 't Reigersnest te Oostvoorne.

IN DIT NUMMER
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Van het bestuur: introducees, oproep vrijwilliger,
betalingsherinnering lidmaatschap. (pag. 2).
Evenementen (1): Zaterdag 18 juli 2015, busexcursie
naar het Keramisch Museum Goedewaagen in NieuwBuinen, werken van de architect Egbert Reitsma in
Appingedam, Bedum en Groningen (pag. 4).
Evenementen (2): Zaterdag 8 augustus 2015,
excursie naar Hengelo (pag. 8).
Evenementen (3): Zondag 13 september 2015,
bezoek aan Landhuis 't Reigersnest te Oostvoorne.
(pag. 10).
Johan Coenraad Braakensiek (1858-1940) (pag.12).
Jac. Jongert en El Lissitzky (pag. 14).
Een greep uit nieuw verschenen boeken (pag. 16).
Uitbreiding website VVNK (pag. 19).
Boekbespreking: Vrienden van Jan Stuyt en Louise
Barozzi; Bijdragen aan een album anno 1928 (pag.20).
Tentoonstellingsagenda (pag. 23).

VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

VAN HET BESTUUR
Introducees
Tijdens de ALV kwam aan de orde dat
bij overtekening van een excursie er soms
leden op de wachtlijst terecht komen en
dus niet kunnen deelnemen omdat er eerder door leden introducees zijn aangemeld.
Na ampel beraad heeft het bestuur besloten om voortaan bij overtekening leden
voorrang te geven.Verder is besloten om de
deelnameprijs voor introducees ongeveer
30 % hoger te maken dan de deelnameprijs
voor leden.
Voor het geval introducees het (goede)
besluit zouden nemen om alsnog lid te
worden geldt de verhoogde deelnameprijs
uiteraard niet en dan hoeft men bij overtekening ook leden niet voor te laten gaan.

Oproep vrijwilliger voor het maken
van de drukgerede pdf van 'Rond 1900'
Het bestuur doet een oproep aan leden
die t.z.t. de kopij voor "Rond 1900" kunnen
en willen opmaken naar een drukgerede
PDF. Kennis en ervaring met het door ons
gebruikte opmaakprogramma InDesign is
wel een pré. Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met onze webmaster Eef de Hilster, webmaster@vvnk.nl
of tel 0299-432522
Betalingsherinnering lidmaatschap
De penningmeester doet een oproep
aan leden die hun lidmaatschapsgeld (leden
€ 30 en partnerleden € 20) nog niet hebben
betaald, dat alsnog te doen onder vermelding van hun lidnummer. Het rekeningnr is:
NL95 INGB 0008 1253 58 tnv Ver Vrienden
Nieuwe Kunst 1900.

impressie bezoek rotterdam

Terugblik excursies
• 28 maart: ALV in
het Mechanical
Entertainment
Museum,
te
Oosterhout. 32
deelnemers.
• 8 mei: Sociëteit
De Maas en
Heijplaat te Rotterdam. 42 deelnemers.
Foto's: Eef de Hilster.

impressie alv in oosterhout
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EVENEMENTEN (1)
Zaterdag 18 juli 2015:
busexcursie naar het Keramisch
Museum Goedewaagen in NieuwBuinen, werken van de architect
Egbert Reitsma in Appingedam,
Bedum en Groningen.
Beschrijving excursie
Keramisch Museum Goedwaagen
Royal Goedewaagen is een aardewerkfabriek en produceert handgemaakte kera
miekproducten voor bijzondere gelegenheden. De fabriek is één van de oudste
aardewerkfabrieken in Nederland.
In 1610 werd in Gouda de basis gelegd
van de huidige aardewerkfabriek. Men begon
met eenvoudige en betaalbare voorwerpen
voor alledaags gebruik. De eeuwen daarna

groeide Nederland
uit tot een van de
belangrijkste handelsstaten voor tabak.
Royal Goedewaagen
ontwikkelde zich tot
de grootste pijpen
fabrikant van ons land.
In de jaren '20 van
de vorige eeuw werden met de overname
van de Amsterdamse
fabrikant "De Distel"
de nodige vakmensen
in huis gehaald. In die
tijd ontwierp Bert
Nienhuis jugendstilmodellen en art decovormen die het bedrijf
beroemd
maakten.
Voor
scheepvaartmaatschappijen
als

Programma Nieuw-Buinen en Reitsema
10:27 uur Aankomst intercity uit Zwolle op station Assen.
10:40 uur Vertrek bus vóór het NS station Assen uitgang stadszijde naar Nieuw-Buinen.
11:15 uur Ontvangst met koffie en iets lekkers in Museum Goedewaagen, Glaslaan 29,
Nieuw-Buinen, in- en rondleiding museum en aardewerkfabriek.
12:45 uur Per bus van Nieuw-Buinen naar Appingedam 50 km 45 minuten.
13:30 uur Bezoek kerk Egbert Reitsma, Dijkstraat 73, Appingedam.
14:30 uur Per bus naar Bedum.
15:00 uur Bezoek Goede Herder kerk Egbert Reitsma, Schultingastraat 1, Bedum.
15:30 uur Per bus naar Nassaulaan Groningen.
15:45 uur Van buiten bekijken dubbele villa Egbert Reitsma Nassaulaan 4a/4b
Groningen,in één van de woonhuizen kan wellicht ook van binnen een blik
worden geworpen (zeker is dat nu nog niet dus onder enig voorbehoud).
16:15 uur Per bus naar station Groningen, einde excursie.
De bus vertrekt daarna weer naar Assen. Eventueel kan men ook mee terug
naar Assen en daar weer bij het station worden afgezet.
N.B. Men dient zelf te zorgen voor eten en drinken onderweg!
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presentatie van aardewerk uit art nouveau en art deco tezamen ongeveer 800
objecten zien van een keur aan aardewerk
fabrieken die in de periode 1880-1940 actief
zijn geweest waaronder Rozenburg, Porceleyne Fles, St. Lucas en Plateelbakkerij Zuid
Holland.
We zullen ontvangen en rondgeleid
worden door de heer Friggo Visser, conservator van het museum.

Foto-impressie van de tussenhal van het Museum
(Fotografie:Victor E. Nieuwenhuijs, Amsterdam)

de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en
de Java-China-Japan-Lijn werden fraaie art
deco tegeltableaus ontworpen en gemaakt.
Royal Goedewaagen verhuisde in 1974
van Gouda naar het Drentse Nieuw-Buinen.
Vroeger werden de ovens van de fabriek in
Gouda met turf uit die streek van Drenthe
gestookt, vandaar de verhuizing naar een
deel van het land waar men van oudsher
al contacten mee had. In 1989 werd het
museum geopend. Tegenwoordig wordt nog
net zo ambachtelijk aardewerk gemaakt als
400 jaar geleden. Door de hedendaagse
ontwerptechnieken is het aantal mogelijkheden echter wel veel groter.
Het Keramisch Museum Goedewaagen
is gehuisvest in de aanpalende aardewerkfabriek van Royal Goedewaagen, maar in
juridisch en financieel opzicht een geheel
onafhankelijke stichting.
Op zaal laat het museum in wisseltentoonstellingen en in een langer durende
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Bouwwerken Reitsma
We vervolgen de excursie door werk
van de architect Egbert Reitsma in de provincie Groningen te gaan bekijken.
Egbert Reitsma (Ulrum, 19 januari 1892
- Glimmen, 19 juni 1976) was een Nederlandse architect, die vooral bekendstaat om
zijn bakstenen architectuur.
Reitsma groeide op in een gereforEgbert Reitsma (1892-1976)

meerd gezin als zoon van een timmerman,
die later als architect-aannemer betrokken
was bij de bouw van de Gereformeerde
Kerk van Ulrum. Egbert trad in de voet
sporen van zijn vader en begon zijn loopbaan als timmerman-aannemer. Later volgde
hij een opleiding aan de Academie Minerva
in Groningen. Na zijn opleiding vertrok hij
naar Rotterdam voor een baan als architect op het bureau van architect Willem
Kromhout. Hier kwam hij in aanraking met
de nieuwe bouwstijlen, als art nouveau en
de Amsterdamse School. In 1920 keerde hij
terug naar Ulrum, waarna hij zich als niet
onverdienstelijk kunstschilder aansloot bij
de Groninger kunstenaarskring De Ploeg.
De ontwerpen van Reitsma waren aanvankelijk in de stijl van de Amsterdamse
School. De door hem ontworpen gereformeerde kerken in Appingedam en Bedum
stammen uit die periode.
Vorig jaar hebben wij het door hem ontworpen Noordersanatorium in Zuidlaren
bezocht. De deelnemers bewaren goede
herinneringen aan die excursie. Het leek
ons de moeite waard om meer van deze
architect te gaan bekijken weer met uitleg
van de kleindochter, Frederiek Reitsma die
ons vorig jaar ook in Zuidlaren heeft ontvangen. Zie voor meer informatie over Egbert
Reitsma de 'Rond 1900' van juni 2014.
Allereerst zetten wij koers naar
Appingedam om daar de Gereformeerde
kerk (1927) te gaan bezichtigen.
De kerk is gelegen op de hoek van de
Dijkstraat en de Sint Annastraat. Nadat de
uit 1868 daterende oude kerk in 1926 in
vlammen was opgegaan, kreeg Reitsma de
opdracht op deze plek een nieuwe kerk te
bouwen. Het werd een zaalkerk die werd
vormgeven in een aan de Amsterdamse
School verwante bouwstijl. In 1977 werd
de kerk uitgebreid volgens een plan dat

gespiegelde helften gebaseerd, maar door
het trappenhuis in het ene geval geheel inpandig te plaatsen, in het andere meer naar
buiten is hij er toch in geslaagd om aanzienlijke verschillen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de twee dubbele
huizen.
Bij het drukken van 'Rond 1900' was nog
niet met zekerheid bekend of het mogelijk is
om één van de villa's van binnen te bekijken.
Aanmelding en kosten
De kosten voor deze excursiedag
bedragen € 25,- voor leden en € 32,50
voor introducees. Jongeren t/m 26 jaar
betalen € 12,50. Minimum aantal deel
nemers 30, maximum aantal deelnemers 49.
Bij overtekening gaan leden voor.
Aanmelding bij voorkeur via de website
www.vvnk.nl/evenementen of als dat niet
kan via de aanmeldstrook.

Gereformeerde kerk, Appingedam.

Reitsma al bij het ontwerp had voorzien.
De kerk is erkend als rijksmonument, onder
meer vanwege het sobere, maar expressieve
materiaalgebruik, de markante ligging, de
esthetische kwaliteit en als voorbeeld van
een kerkgebouw uit deze periode en van
het oeuvre van Reitsma.
Het stadje Appingedam, gelegen aan het
Damsterdiep, was vroeger de hoofdstad van
het Ommeland (historisch gewest) Fivelingo.
Het is tezamen met de stad Groningen een
van de twee plaatsen met historische stadsrechten in de provincie. Het centrum is aangewezen als een beschermd stadsgezicht.
Wij gaan de tocht vervolgen met een bezoek aan de Goede Herder kerk in Bedum.
Deze kerk werd in 1937-'38 ontworpen
door Reitsma. Het is een mooi voorbeeld
van de expressionistische Amsterdamse
School: een plattegrond van de kerk in de
vorm van een Grieks kruis, een waaiervormige bankenstelsel en een parabolische
kruisgewelf.
Het nagenoeg geheel oorspronkelijke
interieur wordt overspannen door een in
hout uitgevoerd kruisgewelf en bevat fraaie
glas-in-lood ramen met figuratieve voorstellingen uit het Oude Testament.
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Goede Herderkerk, Bedum, exterieur en interieur.

Wij gaan de dag afsluiten met het
bekijken van twee door Reitsma ontworpen
dubbele stadsvilla's in de Nassaulaan in de
stad Groningen.
Overal in de Oranjebuurt, waar de
Nassaulaan doorheen loopt was de dubbele villa voor vrijstaande huizen destijds de
gangbare formule. Niettemin onderscheiden
de beide naast elkaar gelegen villa's van
Reitsma zich nadrukkelijk in vorm, materiaalgebruik en kleur zich van de andere dubbele villa's in deze buurt die veel conventioneler zijn.
Beide dubbele villa's heeft Reitsma
op dezelfde plattegrond met aan elkaar
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Telefonische bereikbaarheid op 18 juli
Ben Stork
06-23 55 26 34

Dubbele villa, Nassaulaan 4a/4b, Groningen.
(Foto Wim te Brake)

'Het Lansink' gelegen was, kon vrijwel aansluitend aan de fabrieksterreinen van Stork
en Dikkers met de bouw worden begonnen.
De opzet van het tuindorp voorzag in alle
voor een dergelijke wijk noodzakelijke voorzieningen. Sinds 2003 is Tuindorp 't Lansink
een beschermd stads- en dorpsgezicht.

Evenementen (2)
Zaterdag 8 augustus 2015:
Excursie naar Hengelo.
De excursie naar Hengelo bestaat
uit een rondleiding door het Tuindorp
't Lansink met in aansluiting een bezoek
aan de tentoonstelling Albert Hulshoff Pol
(1883 – 1957), Heraut van het romantische
landschap in Museum Hengelo.
Als één van de eerste fabrikanten in
Nederland vond C.T. Stork, de oprichter van
het Nederlandse bedrijf Stork, dat zijn verantwoordelijkheid verder ging dan ondernemen in enge zin. Hij stichtte al in 1867 de
Plattegrond tuindorp 't Lansink Hengelo.

Hotel 't Lansink te Hengelo.

'Hengelosche Bouwvereniging' en gaf hiermee de aanzet tot het denken over goede
arbeiderswoningen. Het waren zijn zoons
die het plan in 1910 ten uitvoer brachten.
De inspiratie voor het tuindorp ontleenden
de gebroeders Stork aan voorbeelden in
Engeland. Het moest een wijk worden met
verschillende woningtypen, grote tuinen en
openbare parkjes. Door variatie van duurdere en goedkopere woningen kon de wijk
een afspiegeling van de fabrieksbevolking
worden. Arbeiders, bazen, ingenieurs en
klerken, tezamen de Storkfamilie vormend,
zouden kriskras door elkaar wonen. Het
kapitaal voor de wijk werd bijeengebracht
door de firma's Stork, Dikkers & Co en de
Nederlandse Katoen Spinnerij. De Amsterdamse architect Karel Muller (1857 – 1942)
maakte het ontwerp voor het tuindorp. Na
de aankoop van de grond waarop boerderij

Programma Hengelo
11:00 uur
11:30 uur
13:00 uur
13:45 uur
14:15 uur
15:00 uur

Ontvangst in museum Hengelo met koffie/thee
Stadswandeling onder begeleiding van gids van Museum naar Tuindorp
Lunch in Museum Hengelo
Toelichting op tentoonstelling Albert G. Hulshoff Pol
Bezichtiging van tentoonstelling
Afsluiting en eventueel koffie/thee.
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De schilder Albert Gerhard Hulshoff
Pol werd in 1883 in Hengelo geboren. Hij
kreeg les van de Almelose kunstschilder
Arnold Gorter en later in Amsterdam van
Carel Dake en Hendrik Jan Wolter. In Amsterdam ontstond een bijzondere band tussen Hulshoff Pol en Piet Mondriaan. Samen
trokken ze erop uit in de omgeving van
Amsterdam (het Gein), en samen schilderden ze in de periode 1906 – 1908 onder
meer rondom de boerderij De Waarbeek.
Hun onderwerpen in Twente zijn onder
meer het Molenven bij Saasveld en de Water
molen bij Oele.De
Hengelose kunstschilder die niet
alleen schilderde,
maar ook tekende
en etste, kreeg de
gouden
medaille
van
Koningin
Wilhelmina en de
Willink van Collen
prijs. Behalve landschappen koos hij
ook voor interieurs,
Albert Hulshof Pol.
s u i ke r f a b r i e ke n ,
portretten, bloemen en stillevens. In de tentoonstelling is ook werk van Mondriaan te
zien. De kunstenaar overleed te Hilversum
op 4 april 1957.
De tentoonstelling is mede tot stand
gekomen met een financiële bijdrage van de
VVNK.
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Vermelding prijs St Lucas.
Kosten en aanmelding
De kosten voor deze excursie bedragen
€ 11,- voor leden en € 15,- voor introducees. Jongeren t/m 26 jaar betalen € 5,50.
Exclusief toegang tot Museum Hengelo
(Museumkaart geldig, Rembrandtkaart niet).
Minimum aantal deelnemers 20, maximum
aantal deelnemers 40. Bij overtekening gaan
leden voor.
Adressen en bereikbaarheid
Museum Hengelo: Museum Hengelo,
Beekstraat 51, Hengelo Ov. Het museum is
op loopafstand van het NS station, het busstation en taxiservices.
Telefonische bereikbaarheid op
8 augustus
Kees van der Geer
06-53 81 12 60
Thea de Hilster
06-23 48 33 29

Ondergaande zon bij Kortenhoef.

Aanmelding en kosten
Aan deze excursie kunnen 30 personen
deelnemen, maximaal 1 introducé per lid.
Bij overtekening hebben leden voorrang.
Opgeven vóór 1 september – bij voorkeur
– via www.vvnk.nl/evenementen of de aanmeldstrook sturen aan de Penningmeester
VVNK, Sportlaan 142, 1442 EG Purmerend.

Evenementen (3)
Zondag 13 september 2015:
bezoek aan Landhuis 't Reigersnest
te Oostvoorne.
Tijdens een excursie raadde een
van de leden ons met klem aan om
eens een bezoek te brengen aan
't Reigersnest: "Heel bijzonder zei
hij, normaal niet toegankelijk maar
ik zorg voor het contact waardoor
jullie ook binnen kunnen kijken".
't Reigersnest is één van de hoogte
punten van de Amsterdamse School.
Gebouwd in 1919-1920 door de architecOntwerpschets 't Reigersnest

't Reigersnest

ten Pieter Vorkink en Jac. Ph. Wormser als
vakantiehuis voor J.M. Hudig, telg van een
bekende Rotterdamse assuradeursfamilie.
De stijl waarin het landhuis is gebouwd
staat bekend als de plastisch-organische
richting binnen de Amsterdamse School. Dat
is goed te zien aan het exterieur. Het huis
heeft een vriendelijke uitstraling o.a. door
de twee lage zijvleugels die de bezoeker bij
aankomst als het ware in de armen sluiten.
Typerend zijn ook de vloeiende lijnen
van muren, ramen, schoorstenen en dat terwijl de gevel een sterke horizontale geleding
vertoont. Dezelfde plasticiteit en horizontaliteit zijn in het interieur te vinden. De
woonkamer heeft een haast ovale vorm,
versterkt door een eveneens ovaal vloer-

Programma Oostvoorne
12:00 uur
13:15 uur
14:00 uur

Ontvangst met koffie/thee gevolgd door rondleiding in het huis door
Christine en Hesje van Duin.
Broodjeslunch.
Rondleiding door de prachtige grote tuin met veel bijzondere bomen en
planten..
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Buffetkast in 't Reigersnest

kleed. Gelede wandopbouw, horizontale
betimmering, blokvormige decoraties en
het zadeldakvormige plafond vergroten de
horizontale werking van het vertrek.
Het landhuis dat zijn naam dankt aan de
reigerkolonie die lang op het landgoed verbleef was bedoeld als vakantiewoning voor
de familie Hudig. De oorspronkelijke kleuren
– veel paars en groen – waren bedoeld om
de bewoners een gevoel van geborgenheid
te geven. Later is dit veranderd in crème
kleur hetgeen zorgt voor een licht aanzien.
Voor het overige is het interieur in min of
meer originele staat. Heel bijzonder!
In 1938 liet de weduwe Hudig het huis
geschikt maken voor permanente bewoning.
't Reigersnest is nog steeds in bezit van de
familie Hudig; af en toe wordt het gebruikt
voor vakanties, het is te huur en inderdaad…ook te koop!
Op 13 september worden we ontvangen
en rondgeleid door twee kleinkinderen van
I.M. Hudig te weten Christine en Hesje van
Duin.
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Deelnamekosten:
Koffie/broodjeslunch/rondleidingen:
leden € 20, introducees € 26, jongeren
tot en met 26 jaar betalen € 10.
Adres en bereikbaarheid
't Reigersnest
Zwartelaan 1
3233 AX Oostvoorne
Met openbaar vervoer is 't Reigersnest
moeilijk te bereiken.
Reistijd vanaf Station Rotterdam naar 't
Reigersnest bedraagt ruim een uur:
Vanaf Rotterdam Centraal trein naar
Schiedam Centrum (vertrek: 10:47 uur)
lopen (3 min) naar dichtbijzijnde metrostation Schiedam Centrum: neem Metro C
naar Spijkenisse richting De Akkers (vertrek
10:55 uur) uitstappen Spijkenisse Centrum;
lopen 2 min. naar busstation. Neem daar bus
103 richting Rockanje (vertrek 11:19 uur):
uitstappen Bushalte De Ruy, Oostvoorne,
aankomst 11:46 uur. Vandaar is het nog ca.
10 min. lopen naar 't Reigersnest.
Voor de auto is ruime parkeergelegenheid.
Telefonische bereikbaarheid op
13 september
Eddy Engelsman
06 20 20 47 11

Op de Rijksacademie behoort hij tot de
oprichters van de studentenvereniging Sint
Lucas, de latere kunstenaarsvereniging Sint
Lucas. Daar wordt door de leden gediscussieerd over moderne kunst. Braakensiek is
zelf een man van de praktijk en houdt zich
niet zo bezig met theorieën of schoonheidsidealen. Hij zegt hierover: "Daar moesten
we niets van hebben, want bij de geleerde
betoogen viel je in slaap."

Op 1 november 1931 gaat hij op 73 jarige
leeftijd met pensioen. Hij heeft geen pensioenvoorziening. Maurits Kann, redacteur en
mede-eigenaar van De Groene, geeft hem
tot zijn overlijden een jaargeld van f 1.500. Er
zijn diverse inzamelingen geweest om dit aan
te vullen. Zo wordt er voor hem een aandeel
van een loterij – vastgesteld op f. 14.000 –
afgezonderd als pensioenvoorziening.
Braakensiek overlijdt op 27 februari
1940 en wordt op Zorgvliet begraven.
Een kleinzoon van Braakensiek heeft zijn
tekentalent geërfd. Het is de tekenaar Jan
van Oort (1921-2006) die onder het pseudoniem Jean Dulieu bekend is geworden met
zijn tekeningen van Paulus de boskabouter.
Illustrator
Braakensiek heeft meer dan 65 boeken
geïllustreerd. Soms maakt hij alleen de
omslagtekening. In 1882 illustreert hij de
populaire verhalenbundels Uit het volk en
Van allerlei slag van Justus van Maurik. Ook
de boeken van kapitein Marryat voorziet hij
van illustraties.
Het eerste boek
van Dik Trom - Uit
het leven van Dik
Trom – gaat pas goed
lopen als hij in 1899
voor de 2e druk de
tekeningen maakt.
Braakensiek
doet
zijn inspiraties soms
op in de Beemster.
Zijn vrouw komt
daar vandaan en een
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Hartjesdag, 1926. Collectie Amsterdam Museum.

Zijn leven
Johan Braakensiek wordt op 24 mei
1858 geboren in Amsterdam. Hij is de jongste van een groot gezin. Zijn vader Albertus
Braakensiek heeft met zijn zoon Albertus
Barend Hendrik een uitgeverij en drukkerij.
Beiden zijn vakkundige graveurs en lithografen.
Johan zit vaak te tekenen in de drukkerij. Hij is slechthorend en kan niet goed
meekomen op school. Hij wordt op zijn 11e
van school gehaald en doet allerhande klusjes in de drukkerij. In de avonduren volgt
hij tekenlessen bij de graficus en schilder
Jan Baptist Tetar van Elven. Als hij 15 is
krijgt hij een baantje als patroontekenaar
bij een modezaak waar hij o.a. borduur- en
soutachepatronen (randversieringen van
koord) moet tekenen.
Martinus Kalff, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad, ziet zijn tekeningen in de
drukkerij en herkent het talent. Op zijn voorspraak mag Johan eind 1876 kosteloos toelatingsexamen doen aan de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij wordt
er aangenomen en studeert er in 1881 af.

Bijvoegsel 'De Amsterdammer',Weekblad voor Nederland van 16 juli 1921.
Het ontwapeningsvoorstel van Amerika.

Thea de Hilster

oom heeft er een café.
Het eerste boek van Kieviet dat hij
illustreert is Fulco de minstreel, uitgekomen in 1892. In totaal heeft hij 18 boeken
van Kieviet geïllustreerd waaronder de 6
boeken van Dik Trom.

Hij trouwt in 1888 met Pietertje
Kooijman, een dochter van de gemeenteopzichter uit de Beemster. Ze krijgen 3
dochters: Mien, Griet en Neelie.

Illustratie uit het boek 'Uit het
leven van Dik Trom'.

Johan Coenraad Braakensiek
(1858-1940)

Politieke prenten
In 1886 wordt Braakensiek tekenaar bij
weekblad De Amsterdammer, in 1925 omgedoopt tot Groene Amsterdammer. Kalff en
Van Maurik zijn er dan redacteuren. Op de
'platen'-vergadering, waar wordt besproken
welke afbeeldingen er in de krant worden
opgenomen, maakt hij meestal al een schets.
Thuis werkt hij deze uit. De prenten worden als losse bijlage bij de krant gevoegd en
worden regelmatig in etalages van sigaren
winkels opgehangen. Zijn prenten van de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika van 18991902 geven hem een enorme bekendheid.

Niet iedereen vindt zijn prenten goed;
soms worden ze omschreven als 'bloedeloos, conventioneel van samenstel, saai van
opzet en uitvoering'. Anderen roemen het
feit dat hij in één lijn iets op papier kan zetten. Er zijn maar weinig tekenaars die dat
kunnen.
Hij blijft meer dan 45 jaar bij de krant
en maakt zo'n 2300 prenten. Alleen in de
week van zijn huwelijk levert hij geen prent
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in. Zelfs als hij geveld is door griep komt
er een tekening: een portret van de zieke
tekenaar.
In 1942 – slechts twee jaar na zijn dood
- is er een veiling van de volledige verzameling politieke tekeningen. Hij is dan al bijna
vergeten, de veiling brengt niet veel op.
Ander werk
Hij maakt in de loop der jaren ook vrij
werk: tekeningen en olieverfschilderijen.
Vaak kleurige taferelen uit het Amsterdamse
volksleven. Hartjesdag uit 1926 behoort tot
de favorieten in het Amsterdam Museum.
Tentoonstelling
In het Kinderboekenmuseum Het
Schooltje van Dik Trom in Etersheim
(gemeente Oosthuizen, NH) is tot eind
september een tentoonstelling gewijd aan
het werk van Braakensiek.
Het schooltje uit 1882 is een van de
weinige overgebleven éénklassige scholen.

Jac. Jongert en El Lissitzky
Jack Otsen
Bij toeval kwam ik vier advertenties
in
lokale
kranten
op het spoor: nooit eerder gepubliceerd
en ook niet opgemerkt door de samenstellers van de catalogus 'Proeven is koopen',
verschenen in 2010 ter gelegenheid van de
overzichtstentoonstelling over Jongert in
het museum Boijmans Van Beuningen.
In 2014 kreeg
de Van Nelle-fabriek in Rotterdam
een plaats op de
UNESCO-Wereld
erfgroeplijst. Al eerder in 1955 was dit icoon van het Nieuwe
Bouwen afgebeeld op een postzegel. En nog
eerder in 1929 had de vormgever Jac. Jongert de propagandistische waarde van dit
pronkstuk van architectuur ingezien en gebruikt in zijn reclame voor de thee-, koffieVlnr: advertenties in De Drie Meren op 2-3-1929,
9-3-1929 en 16-3-1929 en
Schuitemakers Purmerender Courant van 19-3-1929.

en tabaksfabrikant. Voor zover bekend
ontwierp Jongert vier krantenadvertenties
waarop invloeden zijn te zien van de abstracte kunst van de Russische constructivisten.
Na zijn verhuizing in 1918 van Purmerend
naar Rotterdam kwam Jongert te verkeren
in idealistische kringen. Door zijn lidmaatschap van de vereniging OPBOUW vergrootte hij zijn netwerk in de Rotterdamse
kunstwereld. Hij ontmoette er de vooruitstrevende architecten Michiel Brinkman en
Mart Stam, de ontwerpers Paul Schuitema,
Willem Gispen en Piet Zwart. Door Kees
van der Leeuw werd Jongert aangetrokken als esthetisch adviseur bij Van Nelle.
Als reclameontwerper paste hij zich aan
de wensen van de fabriek aan: minder decoratief en zonder de sierlijke letters, zo
kenmerkend voor zijn reclames in zijn
Purmerendse periode voor de drankenfirma Oud. Zijn stijl werd zakelijker, vooral de
typografische vormgeving werd strakker. In
de woorden van Jongert: "De wensen van
de firma waren: het helder-zakelijke, waarbij
de betovering van het gevoelige alleen tot
uiting kon komen bij de verhoudingen en in
groeperingen, het karakteristieke tevens in
hun nieuwe fabriek. Ik heb mij aan hun eis
aangepast en toch nog door maten en kleur
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een aantrekkelijkheid en persoonlijkheid
aan hun reclame weten te geven."
Met zijn kleurrijke emaillen reclameborden voor thee, koffie en tabak en met
zijn affiches, drukwerk en verpakkingen verzorgde Jongert de huisstijl voor Van Nelle.
Ook ontwierp hij de belettering van de
nieuw gebouwde fabriek in 1929.
De Van Nelle-fabriek
Met de intrede van Kees de Leeuw als
firmant kwamen plannen tot bouw van een
nieuwe fabriek in een stroomversnelling. De
oorlog zorgde nog voor vertraging maar
in de jaren erna werden grondaankopen
gedaan in de zogeheten Spaanse polder.
Architect Michiel Brinkman maakte de
eerste schetsen van een totaalplan voor de
tabak-, koffie- en de theefabriek.
Na het plotselinge overlijden van de
architect werd diens zoon Jan de opdracht
gegund in samenwerking met Leen van der
Vlugt. Kees van der Leeuw speelde een
actieve rol in het bouwproces. Hij ging
op studiereis naar de Verenigde Staten
en bezocht daar fabrieksgebouwen en
ingenieursbureaus. De Van Nelle-fabriek
moest een daglichtfabriek worden met
optimale omstandigheden voor de arbeiders. Voor het interne transport werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een kettingtransporteur. Voor het mannelijk en
vrouwelijk personeel waren aparte kleedkamers en waslokalen. Voor sport werden
voetbal- en hockeyvelden aangelegd, terwijl
voor ontspanning en recreatie men onder
andere terecht kon in een klaverjasclub, een
dameskoor en een zwemclub.
Tegenover de min of meer fotografische
afbeelding van de fabriek op de postzegel
uit de architectuurserie maakte Jongert
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Boekomslag El
Lissitszky voor
het boek van
Alexander Tairoff
- Das entfesselte
Theater, Gustav
Kiepenheuer Verlag,
Potsdam 1927.

ïnspireerd door de Russische constructi
visten. De belangrijkste vertegenwoordigers
van deze kunststroming waren Malevitsj en
El Lissitzki. Zij maakten abstracte composities bestaande uit meerdere geometrische elementen en maakten een opvallend
gebruik van typografie.
Mart Stam - een voormalige leerling van
Jongert op de Purmerendse tekenschool –
was als architect mede vormgever van de
nieuwe fabriek. Stam was bevriend met El
Lissitzky, die op zijn beurt Jongert sterk
moet hebben beïnvloed. Eind jaren twintig
vertoonden de reclameboodschappen van
Jongert allerlei symbolen die ontleend zijn
aan de beeldtaal van de Constructivisten.
Geometrische composities in primaire
kleuren met typografische blikvangers als
pijlen, vraagtekens en uitroeptekens. Ook
de nieuwe fabriek figureerde in advertenties, waarin met krachtige kapitalen een
abstract vormgegeven fabrieksgebouw
onder de aandacht werd gebracht. Boven
de architectuur van de fabriek hangt een
schakel uit de kettingtransporteur. Het ook
door de Russische kunstenaar El Lissitzki
gebruikte uitroepteken in zijn boekomslag
voor Das Entfesselte Theater paste Jongert
toe in een andere advertentie.

een greep uit nieuw 
verschenen boeken
Bijeengebracht door Eddy Engelsman

won het realisme het van het sentiment. In
de tweede periode van de Haagse School
staat het landschap centraal, zoals bij Mauve,
Gabriël en Weissenbruch. Aan de hand van
schilderijen wordt de ontwikkeling van het
landschap en de natuurbeleving van het 19eeeuwse Nederland belicht. Daarover gaat
de tentoonstelling Op pad met de Haagse
School in het Haags Gemeentemuseum t/m
30 augustus 2015.

tijd een van de machtigste mannen van de
Nederlandse kunstwereld. Zijn grote nationale en internationale netwerk hielp hem
daarbij.
Piet Boendermaker, Maecenas van
de Bergense School
Piet Spijk, 2015, 304 blz., 200 afb., kleur
en z/w, gebonden, € 35.
In de vorige Rond 1900 (maart 2015)
staat de aankondiging van de gelijknamige
tentoonstelling in Museum Alkmaar t/m 25
oktober, evenals het VVNK-Symposium
verslag over het referaat van Piet Spijk. Nu
is ook het boek verschenen over de op- en
ondergang van de befaamde kunstcollectie
van Piet Boendermaker met ± 3000 werken
van onder meer Leo Gestel, Jan Sluijters,
Dirk Filarski, Else Berg en Charley Toorop.

Honderd jaar geleden stierf Hendrik
Willem Mesdag (1850-1915). Daarom is
2015 uitgeroepen tot het Mesdagjaar, met
veel activiteiten en publicaties. Zie ook de
tentoonstellingsagenda.
Holland op z'n mooist
Frouke van Dijke, Dik van der Meulen,
Michiel Purmer, Maartje van den Heuvel,
John Sillevis Benno Tempel, 2015, 224 blz.,
200 afb., zelfde boek twee verschillende
omslagen: Weissenbruch (gele rug)
en Jozef Israëls (rode rug), gebonden,
€ 24,95.

Mesdags uit de familie
Suzanne Veldink & Evelien de Visser, 2015,
72 blz., rijk geïllustreerd, paperback.
€ 15,95.
H.W. Mesdag en zijn vrouw Sientje
Mesdag-Van Houten waren echte familiemensen. Mesdags beroemdste werk, het

Dit boek is verschenen bij de twee
grote tentoonstellingen in Den Haag en
Dordrecht gewijd aan de Haagse School,
de belangrijkste kunststroming tussen de
Gouden Eeuw en De Stijl. Eerst komt de
vroege Haags School aan bod, met nog de
sporen van de Romantiek en de School van
Barbizon. In het werk van Jozef Israëls en
Willem Roelofs spelen romantische onderwerpen en sentimenten een grote rol. Jozef
Israëls, in de vroege periode de leidende
figuur, schilderde het zware bestaan van
vissers en boeren. Roelofs de overweldigende natuur (tentoonstelling Het voorjaar
van de Haagse School in het Dordrechts
Museum t/m 6 september 2015). Geleidelijk

Panorama Mesdag in Den Haag, is nog altijd
in handen van zijn nazaten, die ook een
groot aantal werken van hun familieleden
hebben. Voor de eerste keer gaat een boek
in op deze van generatie op generatie doorgegeven kunstwerken en familieverhalen, en
op de afhandeling van Mesdags artistieke nalatenschap door zijn nazaten. Gelijknamige
tentoonstelling in het Panorama Mesdag t/m
4 oktober 2015.
Hendrik Willem Mesdag
Kunstenaar,verzamelaar,entrepreneur
Maite van Dijk, Mayken Jonkman,
Suzanne Veldink en anderen
In deze monografie wordt beschreven
hoe Mesdag verschillende rollen vervulde.
Als kunstenaar, verzamelaar en veelzijdig
cultureel ondernemer kreeg hij toegang tot
de Haagse hogere standen. Doordat hij al
die rollen handig kon inzetten was hij in zijn
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H.N. Werkman (1882-1945) Leven
& werk
Anneke de Vries en negen anderen, o.a.
VVNK-lid Mieke van der Wal, 2015, 256
blz., ruim 250 afb., gebonden, € 29,95

een symbool van de kunstenaar die tegen
de onderdrukking vocht vanwege zijn drang
naar artistieke vrijheid. In 1989 noemde
Van Os dat al 'Dweperige verzetspathetiek'.
Ook vóór de oorlog was Werkman al een
oorspronkelijke vooruitstrevende kunstenaar die zich niet in een hokje liet drukken.

Voetsporen: Fie Werkman & haar
vader Hendrik Nicolaas Werkman
Doeke Sijens, 2015, 110 blz., 26 afb.
plus afb.van briefgedeelten, gebonden,
€ 22,50.

Ook t/m 1 november 2015 in het Groninger Museum: de tentoonstelling Voet
sporen over het werk van Werkman's dochter Fie Werkman (1915-2002). Fie Werkman
werkte aanvankelijk op papier en maakte
abstracte collages. Later ontstonden de
zogenaamde stofassemblages waarbij in
drukinkt gedrenkte zijde op een Terlenka
ondergrond werd bevestigd. Figuratie en
abstractie wisselen elkaar af in krachtige
composities.

Na de mooie tentoonstelling over
drie generaties Werkman in Museum
Dr888 (catalogus: 3 generaties Werkman,
Pauilo Martina, 224 blz., € 25.) is er nu
t/m 1 november 2015 de grote overzichtstentoonstelling in het Groninger
Museum. Daarbij is een voortreffelijk boek

verschenen over de drukker en schilder,
zakenman en dichter, vader en bohemien.
Nadat de goedlopende drukkerij slechter
ging begon Werkman met de drukpers te
experimenteren. Hij drukte ook met letters
en andere vormen en figuren rechtstreeks
op papier. Vooruitstrevende composities
waren het, zoals in zijn tijdschriften Hot
Printing en The Next Call. Hij was voorzitter
van de kunstenaarsvereniging De Ploeg en
werd in 1941 drukker voor de clandestiene
uitgeverij 'De Blauwe Schuit'. Zowel in de
tentoonstelling als het boek zijn 'druksels'
en schilderijen, experimenteel drukwerk,
affiches en de bijzondere publicaties uit de
oorlogsjaren voor 'De Blauwe Schuit' allemaal te zien. Drie dagen voor de bevrijding
van Groningen werd hij door de bezetters
gefusilleerd. Volgens Henk van Os wordt de
waardering voor zijn werk teveel in dat licht
gezien. Daardoor werd hij ten onrechte
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De kunst van J. Mendes da Costa
Loek Tilanus, 2015, 216 blz., 200 afb. in
kleur en z/w, gebonden, € 37.
De tentoonstelling Labor et ars over
Mendes da Costa (1863-1939) in Museum
Beelden aan Zee in Scheveningen is
afgelopen (zie Rond 1900, maart 2015),
maar er is gelukkig een boek over zijn werk.

uitbreiding website vvnk
Fonds Studie & Publicatie/Scriptieprijs
De website van de VVNK biedt steeds
meer informatie. Wie geïnteresseerd is in
welke bijdragen de vereniging heeft verleend
uit het Fonds Studie & Publicatie kan dat sinds
kort vinden op de pagina www.vvnk/fonds.
Onder het kopje 'Verstrekte bijdragen'
zijn de tot dusver uitgekeerde bijdragen
te vinden voor bijvoorbeeld onderzoek en
VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 2 pagina 19

Hij is de belangrijkste Nederlandse beeldhouwer rond 1900. Hij maakte grote beelden, reliëfs voor gebouwen, maar ook kleine
sculpturen van dieren, vooral apen en uilen.
Het boek besluit met een complete, rijk geïllustreerde oeuvrelijst.
Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de musea
waar de tentoonstellingen worden gehouden en
de boekhandel.
symposia. De rechterkolom laat alle publicaties zien waarvoor een bijdrage is verstrekt.
Een totaal overzicht is in pdf-document te
downloaden.
Op de zelfde pagina is ook een overzicht
van de uitgereikte VVNK-Scriptieprijzen.
Nieuwsbladarchief
Het nieuwsbladarchief is uitgebreid met
een eenvoudige zoekfunctie waarmee de
inhoudsopgaven van het nieuwsblad 'Rond
1900' benaderd kan worden.

boekbespreking
Vrienden van Jan Stuyt en Louise
Barozzi; Bijdragen aan een album
anno 1928
Auteur: Agnes van der Linden
Uitgave:
uitgeverij Vantilt/Stichting
Nijmeegse Kunsthistorische Studies/
Radboud Universiteit Nijmegen, 2015.
Ingenaaid, 172 blz., 60 afbeeldingen,
waarvan 22 albumbladen; € 14,50
ISBN 978-94-91226-00-7
Eddy Engelsman
Het boek van
Agnes van der
Linden
ademt
de sfeer van het
'Rijke
Roomsche Leven' van
architect
Jan
Stuyt
(18681934). In de nalatenschap
van
Stuyt werd een
album met 22 bijdragen van vrienden van
Stuyt en zijn vrouw Louise Barozzi aan
getroffen. Een bonte verzameling bladen
waarop een stukje tekst, een regel muziek
of een tekening staat. Elk blad komt van
een andere persoon.. Aanvankelijk was
niet altijd duidelijk van wie. De auteur, lid
van onze vereniging (VVNK), heeft 'enkele
vergeten kunstenaars uit de grabbelton der
geschiedenis naar boven gehaald.' Behalve
de albumbladen maken de verhalende, soms
anekdotische, achtergronden het boek
interessant. Een verdwenen wereld van
enthousiasme voor de katholieke zaak en
van gedreven kunstenaars, politici en prelaten in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Jan Stuyt is voor VVNK-leden geen
vreemde. Hij was een veelzijdig architect
maar staat bekend om zijn ruim vijftig
kerken. Stuyt heeft ook villa's èn duizenden
woningen in de volkswoningbouw zoals in
de mijnstreek ontworpen. En een aantal
raadhuizen, onder andere in Purmerend,
nu het Purmerends museum, dat de VVNKleden in 2011 bezochten. Eind vorig jaar
waren we ook in de Obrechtkerk in Amsterdam, een gezamenlijk ontwerp van Jos
Cuypers en Jan Stuyt. Al eerder droeg de
VVNK bij aan een symposium in 2011 in
Nijmegen met als titel: 'Architect Jan Stuyt
en de Heilig Landstichting', het complex van
onder meer de Cenakelkerk.
Vriendenalbums
Albums met bijdragen van kunstenaars
zijn ofwel een liefhebberij van de verzamelaar die het album aanlegt, ofwel bedoeld om
iemand te huldigen. Dit album behoort echter tot een minder bekende categorie. Louise Barozzi had de vrienden eerst de lege
foliovellen opgestuurd, en stelde het geheel
begin 1928 samen. De verzameling had gebundeld moeten worden tot een album. Om
onbekende reden is het album niet voltooid,
en niet in ingebonden staat aangetroffen.
Welke bedoeling de samenstelster met dit
album had, valt niet zomaar uit het materiaal
op te maken. Aanwijzingen voor wat Louise
Stuyt wilde, blijken te vinden in twee vergelijkbare albums uit dezelfde tijd. Zij behoren tot een nog niet eerder beschreven
categorie kunstenaarsalbums. Agnes van der
Linden gaat er uitvoerig op in en komt tot
de conclusie dat Louise ze heeft verzameld
met de bedoeling het album te doen verkopen ten bate van een liefdadig doel.
Katholiek netwerk
De dossiermap geeft goed weer uit
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wie de vriendenkring van Jan Stuyt en zijn
vrouw bestond. Het is een fraaie schets van
het milieu van katholieke kunstenaars en
anderen buiten de kunstwereld aan het eind
van de jaren twintig van de vorige eeuw. Hij
behoorde tot de intellectuele elite van het
katholieke volksdeel in zijn tijd. De auteur
behandelt de biografieën van de bijdragers
blad voor blad. Zoals musicus Peter van
Anrooy, de componist van de Piet Hein-rapsodie die één regel in muziekschrift levert,
met onderschrift: '"Piet-Hein" in Debussystijl'. Zelfs over één muziekregel weet ze
nog een boeiend verhaal te vertellen. Ook
letterkundigen als de schrijver-criticus
Henri Borel, leveren gedichten. Er is een
gedicht in het Limburgs van de bevriende
kantonrechter Edmund Jaspar. Curieus is
ook het gedicht Abend an der Rivièra van de
kunst verzamelende arts-hoogleraar Otto
Lanz. Die nam het initiatief tot de verbouwing van een leegstaande rijwielschool aan
de Hobbemastraat tot zwembad. Stuyt was
de architect van de grootscheepse verbouwing tot het Zuiderbad. Verder schrijft een
minister en ook de pauselijke diplomaat Lorenzo Schioppa een korte tekst.
Kunstenaars
Bladen van beeldend kunstenaars zijn
er ook ruimschoots. De (profane) schilder/
tekenaar Jan Bleys levert een aquarel van
een 'schaars geklede dame, oprijzend uit
een boeket klaprozen.' In een begeleidend
briefje schrijft hij dat 'hij hoopt dat het
album niet voor oude tantes bestemd is'.
De edelsmid Jan Eloy Brom, van wie
werk in vele kerken van Stuyt te vinden
is, schetst drie kinderkopjes. Architect Jos
Cuypers stuurt Louise een met waterverf
ingekleurde schets. Stuyt's goede vriend, de
schilder/graficus Antoon Molkenboer die
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Jan Bleys, 'Lente'.

monumentaal werk in Stuyt's kerken heeft
gemaakt, stuurt zelfs twee portretten in waterverf.
De beeldhouwer August Falise, de veelzijdige maar vergeten 'kunstnijvere' August
van Os, die zich zowel liet inspireren door
de Beuroonse esthetiek als door de art
nouveau en art deco, de kerkschilder Jan
Oosterman die vaak in de gebouwen van
Stuyt heeft gewerkt, en de enige architect
in het album, Henri Thunnissen, het zijn
allemaal voorbeelden van vrienden die een
bijdrage leveren.
Thunnissen's met waterverf gekleurde
potloodschets van een kerkkoepel siert ook
het omslag van het boek.

Symposium
De afdeling Kunstgeschiedenis van de
Radboud Universiteit heeft naar aanleiding
van het album op 24 april jl. een symposium
gehouden over katholieke kunstenaars in
het interbellum onder de titel 'Kunstenaars
rond Jan Stuyt; bijdragen aan een album
in 1928'. Mede-VVNK-bestuurslid Lieske
Tibbe en ik hebben daar een aantal referaten gehoord waarin de bijdragen van de
kunstenaars aan het album verder werden
uitgediept. In de Universiteitsbibliotheek,
Erasmuslaan 36 in Nijmegen is nog tot en
met juni een kleine tentoonstelling over de

T E N T OO N S T E L L I N G agenda
per mei 2015

Arnout Colnot, Polder bij Schermersloot, 1930.
Collectie Kranenburgh.

August van Os,
'Goeden Herder'.

Antoon Molkenboer,
'Marietje Kok - garnalenmeiske'.

bladen en ander materiaal te zien. Misschien
te combineren met een bezoek aan de
Heilig Landstichting. Ook zonder het symposium te hebben bijgewoond is het boek
alleszins lezenswaard.
Agnes van der Linden schreef ook de
monografie 'Jan Stuyt (1868-1934), een
begenadigd en dienend architect' (2011).
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Bergen NH - Museum Kranenburgh
072-5898927 / www.museumkranenburgh.nl
De Bergense School keert terug
naar de villa van KRANENBURGH.
Voor het eerst sinds de opening anderhalf jaar geleden hangt het werk van deze
kunstenaars in de intieme zalen van de
benedenverdieping. Daar zal de collectie
permanent te zien zijn en krijgt de Bergense
School zijn thuis.
Onder de noemer collectie Kranenburgh is de eerste tentoonstelling vanaf 18
april van start gegaan. Later in het jaar wisselen de kunstwerken. Tot de deelnemende
kunstenaars behoren ook tijdgenoten van
de Bergense School. De eerste collectietentoonstelling bevat werk van Henri le
Fauconnier, Jaap Weijand, Arnout Colnot,
Piet en Mathieu Wiegman, Leo Gestel en
Henri ten Holt.
Kunstenaars van de Bergense School en
tijdgenoten woonden en werkten zeventig
tot honderd jaar geleden in Bergen. Op
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de eerste tentoonstelling is te zien hoe zij
naar het landschap keken. Er hangen ook
portretten. Met de tentoonstellingen toont
Museum Kranenburgh de eigen kunstschatten. De culturele buitenplaats wil kunst niet
alleen bewaren, maar ook delen met het
publiek.
Den Haag - Gemeente Museum Den Haag
070-3381111 / www.gemeentemuseum.nl
Holland op z'n mooist;
t/m 30 augustus (samen met
Museum Dordrecht).
Ze schilderden Nederland op zijn
mooist, met grazende koeien, molens en
frisse wolkenpartijen. Weissenbruch, Mesdag, Gabriëls, Mauve en andere schilders
van de Haagse School trokken erop uit en
wisten het Nederlandse landschap op pakkende wijze vast te leggen. Zo pakkend zelfs,
dat hun iconische taferelen de Nederlandse
identiteit tot op de dag van vandaag bepalen. Met 'Holland op z'n mooist' presenteert het Gemeentemuseum Den Haag een
grote tentoonstelling met ruim honderd
schitterende werken. Daarbij worden verhalen verteld over de betekenis van en de
veranderingen in het Hollandse landschap.
Jan Hendrik Weissenbruch, Strandtafereel,
1887, olieverf op doek, 106.9 x 136.9 cm.
Gemeentemuseum Den Haag.

De opkomst van de Haagse School hangt
samen met de toenemende waardering van
de natuur in eigen land. Dat uitte zich begin twintigste eeuw in de oprichting van de
Vereniging Natuurmonumenten, waar rond
deze tentoonstelling intensief mee wordt
samengewerkt. Het resultaat is een unieke
wisselwerking tussen cultuur en natuur. Iedereen kan de kunstwerken op zaal bewonderen én op excursie in de natuur die de
Haagse School zo mooi in beeld bracht.
Aan het eind van de negentiende eeuw
moest de wilde natuur plaatsmaken voor
nuttige landbouwgrond en industrie. Maar
ook het Hollandse cultuurlandschap, dat de
Haagse School zo mooi vastlegde, veranderde ingrijpend. Toch bepalen de schilderijen
van deze stroming tot op de dag van vandaag hoe er (inter)nationaal naar ons land
wordt gekeken. De kunstenaars hebben ons
zogezegd van het Hollandse landschap leren
houden. Ruim honderd schilderijen, de eerste natuurfotografie uit het einde van de
negentiende eeuw, archiefmateriaal en een
uitgebreid buitenprogramma met excursies
in natuurgebieden geven bezoekers een
beeld van het Nederlandse landschap van
weleer en het landschap anno 2015. Een
aantal topwerken die in het Gemeente
museum worden getoond, waren lange tijd
in Japan. Nu vormen ze het middelpunt van
'Holland op z'n mooist', aangevuld met werken uit veel andere, belangrijke museale en
particuliere collecties. Bij de tentoonstelling
is ook een catalogus verschenen waarover
elders in dit blad wordt bericht.

lingen de vele gezichten van deze Haagse
icoon. Naast zeeschilder legde Mesdag ook
als kunstverzamelaar en ondernemer een
nieuwe basis voor het culturele klimaat in
de hofstad. Mesdag en Den Haag zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Joseph Bles, Gezicht op cafe Zee- en Duinzicht
te Scheveningen, circa 1870.
Collectie Haags Historisch Museum.

makelijk met elkaar verbonden. Daarom is
in het Haags Historisch Museum de tentoonstelling Op 't duin ingericht. In samenwerking met het Letterkundig Museum
toont het museum in meer dan 80 kunstwerken hoe de duinen een geliefde inspiratiebron vormen voor schilders en dichters.
Van Constantijn Huygens tot Bernlef en van
Jan van Goyen en Jan Toorop tot hedendaagse schilders. Door de kunstwerken en
gedichten met elkaar te verbinden, ontstaan
verrassende combinaties.
Den Haag Mesdagjaar
www.denhaagmesdag.nl
Dit jaar wordt 100 jaar cultureel nalatenschap van de man die Den Haag (inter)
nationaal op de kaart heeft gezet, H.W.
Mesdag gevierd. Met verschillende tentoonstellingen, symposia en evenementen
belichten tal van Haagse musea en instel-

Den Haag - Haags Historisch Museum
070-3646940 /  
www.haagshistorischmuseum.nl
Op 't duin; duingezichten en duingedichten; t/m 15 september 2015.
Stad en duinen zijn in Den Haag onlosVVNK Nieuwsbrief 2015 nr 2 pagina 24

Den Haag - Louis Couperusmuseum
070-3640653 / www.louiscouperusmuseum.nl
Mesdag, Couperus en tijdgenoten;
t/m 27 september 2015.
In het Louis Couperus Museum is in het
Mesdagjaar 2015 de tentoonstelling Mesdag,
Couperus en tijdgenoten te zien.
Mesdag en Couperus leefden ieder in
hun eigen wereld. Mesdag was de beroemde
zeeschilder en grondlegger van de Haagse
School. Couperus was van jongs af aan
het grote literaire talent dat vele boeken,
columns en reisverhalen schreef, onder
andere over Den Haag. Beiden hebben veel
gereisd, om indrukken op te doen, naar bekende leermeesters in Brussel (Mesdag) of
gewoon weg uit het benauwde Nederland
(Couperus). Het waren levensgenieters en
beiden hadden die drang tot het scheppen
van kunst, op het doek of met de pen. Het
is niet bekend of de kunstenaars elkaar ooit
hebben ontmoet.
Louis Couperus was geen kunstcriticus, maar in twee feuilletons beschrijft hij
zijn bezoeken aan tentoonstellingen van
Nederlandse kunst in Rome (1911) en
München (1913; later gebundeld in het
boek Van en over alles en iedereen. Vele
namen van bekende negentiende en vroeg
twintigste eeuwse schilders passeren hierbij de revue. Couperus noemt Jozef Israëls, Mauve, Weissenbruch, Matthijs en Willem Maris, Gabriël, Zilcken, Bauer, Hoynck
van Papendrecht en Thérèse Schwartze.
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Hij schrijft specifiek over de 'kerkjes van
Bosboom' en de 'Apostel'-tekeningen van
Jan Toorop. Dit zijn namen van schilders die
ook voorkomen in de Mesdag Collectie.
Mesdag verzamelde werken van deze schilders, Couperus schreef erover. Een aantal
van de genoemde kunstenaars schonk Couperus voor zijn vijftigste verjaardag een stuk
grafiek van hun hand. Couperus en Mesdag
hadden nog meer gemeen: Mesdag organiseerde huiskamerconcerten, Couperus
hield van opera en klassieke muziek. Mesdag
verzamelde Japanse kunst, Couperus reisde
naar 'Nippon'.
De tentoonstelling in het Louis
Couperus Museum bestaat uit doeken,
aquarellen en tekeningen van deze schilders
(ook uit particuliere collecties) bewonderd
door Couperus en verzameld door Mesdag.
Daarnaast wordt aandacht geschonken aan
het Den Haag van rond 1900, aangevuld

met originele handschriften, documenten en
boekbanden. De tentoonstelling is samen
gesteld door Willemien de Vlieger-Moll. Zij
was de initiatiefnemer van het Isaac Israelszomer in 2012 en is de schrijfster van het
boek Isaac Israels in Den Haag.
Den Haag - Panorama Mesdag
070-3106665 / www.panorama-mesdag.com
Mesdags uit de familie;
t/m 4 oktober 2015.
Panorama Mesdag presenteert werk van
Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdagvan Houten afkomstig uit de privécollecties
van nazaten van het echtpaar. Deze van
generatie op generatie overgeleverde schilderijen en werken op papier uit internationale privéverzamelingen zijn normaliter niet
zichtbaar voor het grote publiek.
Hendrik Willem Mesdag en Sientje
Mesdag-van Houten waren echte familiemensen. Mesdags belangrijkste werk, het
Panorama Mesdag in Den Haag, is nog altijd
in handen van zijn nazaten, die tevens een
groot aantal werken bezitten van 'oom en
tante Mesdag', zoals het kunstenaarsechtpaar in familiekring nog steeds liefdevol genoemd wordt.
Voor veel van de nakomelingen zijn de
kunstwerken van hun beroemde familie
leden onderdeel van het dagelijks leven. De

objecten herinneren aan een bijzondere
familiegeschiedenis en worden met trots
getoond. Deze aquarellen, schilderijen en
schetsen werden aan kinderen en klein
kinderen doorgegeven. Deze bijzondere
werken en familieverhalen die eraan verbonden zijn, staan in deze tentoonstelling centraal. Uniek historisch materiaal afkomstig
uit het omvangrijke Panorama Mesdag-
archief completeert de kunstwerken.
Ook minder bekend maar heel persoonlijk werk van het echtpaar komt op
de tentoonstelling aan bod. Een groot aantal werken uit het familiebezit ontstond als
oefening, plezierig tijdverdrijf of herinnering
aan een familielid of bijzondere gebeurtenis
en heeft vanwege deze intieme kwaliteiten
de kunstmarkt nooit bereikt. Deze huiselijke sfeer spreekt bijvoorbeeld uit Sientjes
levensgrote verbeelding van haar zwarte
Newfoundlander Nero en het portret van
Mesdags vader Klaas. Bijna 150 jaar na het
overlijden van deze Groningse bankier
hangt het werk vandaag de dag in de woonkamer van een afstammeling. Het schilderij
Links: Hendrik Willem Mesdag,Tuinman, 1867.
Midden: Sientje Mesdag-van Houten. Nero, 1874.
Rechts: Hendrik Willem Mesdag,
Portret van Klaas Mesdag, 1875 of 1876, detail.

toont Klaas Mesdag, op ongeveer 80-jarige
leeftijd, met zijn hand rustend op de kop
van een hond. Op een foto uit 1915 is te
zien dat dit portret een belangrijke plaats
innam in Mesdags atelier aan de Laan van
Meerdervoort.
Den Haag - Pulchri Studio
070-3461735 / www.pulchri.nl
Mesdag & Pulchri. "Uit ijver voor
het schone" en "Denkend aan
Mesdag"; beide t/m 19 juli 2015.
Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) is
onlosmakelijk met de kunstenaarsvereniging
Pulchri Studio verbonden. Met een ruime
financiële bijdrage was hij zeer belangrijk
bij de aankoop van het pand aan het Lange
Voorhout, waar de vereniging tot op vandaag
gehuisvest is. Mesdag zelf was van 1889 tot
1907 voorzitter van de vereniging. Pulchri
Studio onderstreept deze innige band met
twee tentoonstellingen tijdens het Mesdagjaar: "Mesdag & Pulchri" en "Denkend aan
Mesdag"."
Hendrik Willem Mesdag heeft sinds hij
lid van Pulchri studio was zijn stempel gedrukt op de vereniging. De actieve en doelgerichte wijze waarop hij vanaf het begin
van zijn schilderscarrière een zakelijk netwerk opbouwde - talent dat hij had opgedaan als bankier in het bedrijf van zijn vader
- leidde er in 1889 toe dat hij voorzitter van
Pulchri werd. Dit bleef hij tot 1907. Aan de
koop van het pand aan het Lange Voorhout
in 1898 droeg Mesdag financieel ruim bij.
De leden stelden elk een werk beschikbaar
voor een veiling waarvan de opbrengst ook
hieraan ten goede kwam. In 1901 werd het
pand opgeleverd en hier zit Pulchri nu nog.
Het archief van Pulchri wordt bewaard
bij het Haags Gemeentearchief (HGA).
Hierin zit veel bijzonder materiaal. In het

VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 2 pagina 26

VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 2 pagina 27

H.W. Mesdag.

Mesdagjaar wordt materiaal uit de collecties van het HGA en uit het Pulchri
archief samengebracht in de tentoonstelling "Mesdag & Pulchri". Niet alleen Mesdag,
de gebouwen, interieurs en exterieurs van
de Pulchri-panden, maar ook het werk van
tijdgenoten en diverse leden van Pulchri
komt hierin aan bod. En niet te vergeten de
feesten en partijen die in Pulchri rijkelijk en
groots werden gevierd.
De tentoonstelling wordt georganiseerd
door het Haags Gemeentearchief.
Dordrecht - Dordrechts Museum
78 770 8708 / www.dordrechtsmuseum.nl
Holland op z'n mooist – Het voorjaar van de Haagse School; t/m 6
september (samen met gemeentemuseum den Haag).
Met Holland op z'n mooist – Het voorjaar van de Haagse School toont het Dordrechts Museum de Haagse School in een
verrassend perspectief door een verbinding
te leggen met de vaak onderbelichte invloeden vanuit de Romantiek. De tentoonstelling laat bezoekers op een andere manier
kennismaken met de Haagse School en laat
zien waar de wortels en invloeden van deze

Mauve, Bomschuit met paarden op het strand..

succesvolle kunststroming liggen.
Er is voor de liefhebber veel te genieten
tijdens Het voorjaar van de Haagse School.
Meer dan 100 topstukken van onder andere
Jozef Israëls, Willem Roelofs, de gebroeders
Maris en Mauve vormen samen een prachtige tentoonstelling en tonen het ontluiken
van de Haagse School.
Groningen - Groninger Museum
050-3666555 / www.groningermuseum.nl
H.N. Werkman (1882-1945) Leven
& Werk; t/m 1 november 2015.
Op 10 april 1945, vlak voor het einde
van de Tweede Wereldoorlog, werd de
Groninger drukker en kunstenaar H.N.
Werkman (1882-1945) door de bezetter
gefusilleerd. Was dat omdat hij illegaal drukwerk maakte? Was hij als kunstenaar door
het maken van door de nazi's verboden kunst
een gevaar geworden? Of is hij het slachtoffer geworden van de paniek en de chaos van
de laatste oorlogsdagen? De reden van zijn
dood is nog steeds niet duidelijk. Feit is wel
dat hiermee een eind kwam aan het leven
van een bevlogen kunstenaar, die vooral na
1945 met zijn kunst een goede, internationale reputatie zou opbouwen.

Hengelo - Historisch Museum Hengelo
074 –2594216 / historischmuseumhengelo.nl
Expositie Albert Gerhard Hulshoff
Pol, zie excursie Hengelo (pag. 8).

In 2015 herdenkt het Groninger Museum
Werkmans zeventigste sterfdag met de
overzichtstentoonstelling H.N. Werkman
(1882-1945) Leven & Werk. In deze tentoonstelling zijn druksels en schilderijen,
experimenteel drukwerk en de bijzondere
publicaties uit de oorlogsjaren voor De
Blauwe Schuit te zien. De eigenzinnige ontwikkelingen in zijn werk laten een kunstenaar zien die zich steeds bleef vernieuwen,
en die zich niet hield aan regels die anderen
hem oplegden. Hij gaf zijn eigen draai aan de
begrippen abstract en figuratief. 'Het resultaat is naar mijn aard, niet naar een princiep',
schreef hij in 1942 aan een vriend.
Tegelijkertijd is er een wisselwerking tussen zijn levensloop, de tijd waarin hij leefde
H.N.Werkman,
Draaideur van het postkantoor 2, 1941,
Sjabloon en stempel op papier 66 x 50 cm.
Groninger Museum, Foto Marten de Leeuw

H.N.Werkman,
Vrouweneiland 9, 1942,
Sjabloon, stempel op papier, 64 x 50 cm,
Groninger Museum

en de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. Zijn grafische achtergrond, de economische ontwikkelingen, het kunstleven
in Groningen en de rest van de wereld, de
oorlogsjaren – het unieke van Werkman ligt
in de antwoorden die hij hierop vond met
zijn kunst. In de expositie is dit niet alleen te
zien in zijn werk maar ook in brieven, portretten, foto's en familiedrukwerk. Ook is
de handpers te zien, waarop Werkman zijn
druksels maakte. Het speelgoed-drukpersje
waarop de gebroeders Werkman in hun
jonge jaren boekjes maakten laat de start
van Werkmans loopbaan zien.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
is een boek uitgegeven dat op een andere
plaats in dit blad (pag. 18) aan de orde komt.
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Katwijk - Katwijks Museum
071-4013047 / www.katwijksmuseum.nl
In het licht van de Egmondse
school; t/m 19 juni 2015.
De 'Egmondse School' is de verzamelnaam voor een groep kunstschilders die
tussen 1884 en 1905 werkzaam waren in
en rond Egmond in Noord-Holland, niet
ver van het later tot bloei gekomen kunstenaarsdorp Bergen. Centrale figuur binnen de Egmondse kolonie was de steenrijke
Amerikaanse kunstenaar George Hitchcock,
die vele zomers achtereen in het toen arme
Egmond neerstreek. Hij werd al snel vergezeld door zijn vroegere studievriend Gari
Melchers. Het landschap met bloembollenvelden had de voorkeur van Hitchcock terwijl Melchers zich toelegde op portretten.
Het aantal kunstenaars in Egmond nam
na 1890 sterk toe, toen Hitchcock er een
'Art Summer School' startte, naar het
voorbeeld van de Parijse Académie Julian.
Iedereen kon vrijelijk inschrijven voor de
zomerschool en adviezen krijgen tijdens
gezamenlijke teken- en schildersessies, vaak
'en plein air'. De leerlingen, vooral Engelse
en Amerikaanse dames, kwamen vaak bijeen
in het landhuis van Hitchcock 'Schuylenburg' in Egmond aan den Hoef. De pensions
in Egmond aan Zee hadden veel klandizie en
organiseerden met regelmaat exposities van
de kunstschilders.
In 1884 bezocht de Oostenrijkse keizerin Elisabeth 'Sissi', de kolonie, wat veel internationale publiciteit opleverde. Na 1900
raakte 'Egmond' als kunstenaarsdorp allengs
in de vergetelheid.

Het Katwijks Museum laat zien dat
er tussen de beide kunstenaarsdorpen
Egmond en Katwijk overeenkomsten waren.
Zo werden beide dorpen in dezelfde tijd
door kunstenaars bezocht en beleefden in
dat tijdsbestek ook hun bloeiperiode. Daarnaast werkten en woonden enkele kunstenaars soms in beide dorpen.
Op de tentoonstelling in het Katwijks
Museum zullen ongeveer veertig werken te
zien zijn. De expositie is tot stand gekomen
in samenwerking met dr. Peter J.H. van den
Berg en Rob Leijen.

Op diverse plekken in de tentoonstelling worden Belgische schilderijen getoond
naast vergelijkbare werken van Nederlandse
kunstenaars. Deze zijn afkomstig uit de
Singer collectie en uit andere Nederlandse
museale en particuliere collecties. Met deze
ontmoetingen wordt de parallelle ontwikkeling van de Nederlandse moderne kunst
en die uit België getoond. De combinaties illustreren ook dat er sprake was van
wederzijdse beïnvloeding tussen beeldend
kunstenaars uit Nederland en België.

James Ensor Oude dame met maskers,
1889 Olieverf op doek.
Museum voor Schone Kunsten Gent
Theo Van Rysselberghe,
Portret van Marguerite van Mons 1886.
Museum voor Schone Kunsten Gent

Laren - Singer Museum
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Belgische schone. Ensor tot
Margritte;
16 juni t/m 30 augustus 2015.
Ter viering van 20 jaar culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
presenteert Singer Laren in de zomer van
2015 een ode aan de Belgische klassieke
moderne kunst, samengesteld uit de verzameling van het Museum voor Schone
Kunsten Gent, één van de oudste musea
van België. Een 70-tal hoogtepunten toont
een overzicht van de ontwikkelingen van de
avant-garde kunst in België in de periode
1885-1960.

Het overzicht toont voorbeelden van
de monumentale realistische Salonschilderkunst, om via het Belgisch impressionisme
en pointillisme, symbolisme en expressionisme te eindigen met magisch realisme en
surrealisme. Belgische kunstenaars als James
Ensor, Theo Van Rijsselberghe, Emile Claus,
Gustave & Leon De Smet, Rik Wouters, Frits
Van De Berghe, Gustave Van Den Woestijne,
George Minne, Permeke, René Magritte
en Paul Delvaux ontmoeten Nederlandse
tijdgenoten als Jan Toorop, Jan Sluijters, Jan
Mankes en Carel Willink.
Otterlo - Kröller-Müller Museum
0318-591241 / www.kmm.nl
Van Gogh & Co. Dwars door de collectie; t/m 27 september.
Het museum presenteert zo'n 50 schilderijen en tekeningen uit de eigen Van
Goghcollectie samen met werk van voorgangers, tijdgenoten en navolgers van Van
Gogh. Onder hen François Bonvin, Charley
Toorop, Henri Fantin-Latour, Jean-BaptisteCamille Corot, Paul Cézanne, Adolphe
Monticelli en Bart van der Leck.
4 thema's worden uitgelicht: de menselijke figuur, natuurmotieven, stads- en
dorpsgezichten en stillevens. Aan de hand
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van deze thema's worden overeenkomsten
en verschillen duidelijk en worden soms onverwachte verbanden gelegd tussen de verschillende kunstenaars.
Voor Vincent is een kleine presentatie
met een door Joseph Mendes da Costa
gemaakt beeld van Van Gogh en een serie
posters uit 1990, van onder anderen Roy
Lichtenstein, Giuseppe Penone en Mario
Merz, ter herinnering aan Van Goghs 100ste
sterfdag.
Roden - Museum Havezathe Mensinge
050-5015030 / www.mensinge.nl
Maastrichts aardewerk
Havezate Mensinge heeft een expositie
samengesteld met bijzondere en herkenbare topstukken uit de periode 1880 – 1940
van invloedrijke ontwerpers, zoals C.M.E.
Bellefroid, W.J. Rozendaal en C.H.M. Vos.
Deze ontwerpers waren verbonden aan

de drie grootste Maastrichtse fabrieken, te
weten Petrus Regout (later Sphinx), Société
Céramique en Mosa. Alle stukken komen uit
de privé verzameling van Marian Hankel.
De Sphinx, model Strand, ca. 1933.
Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in
eerder verschenen uitgaven van 'Rond 1900'
Alkmaar - Museum Alkmaar
072-5489789 / www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Piet Boendermaker, Mecenas van de Bergense School; t/m 25 oktober 2015.

Leiden - Stedelijk museum de Lakenhal
071-5165360 / www.lakenhal.nl
Collectiepresentatie 1880-1950;
t/m medio 2015.

Amsterdam - Museum het Schip
020-4182885 / www.hetschip.nl
Ferm,
kloek
en
eerlijk:
Tine
Baanders,
grafisch
vormgever";
t/m 27 september 2015 (verlengd).
Bezoekerscentrum
De
Dageraad,
Burgemeester
Tellegenstraat
128,
1073 KG Amsterdam, dependance van het
Museum Het Schip.

Leerdam - Nationaal Glasmuseum
0345-612714 / www.nationaalglasmuseum.nl
Collectie Highlights; t/m eind 2015.

Doorwerth - Museum Veluwezoom
026-3397409 / www.museumveluwezoom.nl
Joffers en andere dames in Renkum
(Vrouwelijke leden van Pictura Veluvensis);
t/m 24 juni 2015.
Drachten - Museum Dr8888
0512-515647 / www.museumdrachten.nl
3 generaties Werkman; t/m 21 juni 2015.

www.vvnk.nl

Gouda - Museum Gouda /
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Van Michel tot Israëls; Landschappen, stillevens en figuren; t/m 6 december 2015.

secretariaat

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

redactie

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 6 juli 2015.
- Amsterdamse stadsgezichten in keramiek, van tegeltableau tot historische
miniatuur, aangevuld, t/m 6 juli 2015
- Tegelkunst rond 1900, bruiklenen uit de
collectie Meentwijck; t/m 6 juli 2015.
Tilburg - Nederlands Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Art Nouveau damast; t/m 1 november
2015
Zwolle - Museum de Fundatie
0572-388188 / www.museumdefundatie.nl
Politieke oorlogsprenten uit de Nieuwe
Amsterdammer 1919 van Jan Sluijters;
t/m 23 augustus 2015 (opnieuw verlengd).

Rond 1900

teksten

vormgeving

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

Eef de Hilster
webmaster@vvnk.nl

