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VAN HET BESTUUR

Mededelingen
Dit	blad	is	al	weer	het	 laatste	nummer	

van	 'Rond	1900'	 in	het	 jaar	2015.	Het	be-
stuur	 wenst	 u	 allen	 gezellige	 feestdagen	
en	een	voorspoedig	2016.	Wij	zijn	al	weer	
druk	bezig	om	een	hopelijk	voor	u	aantrek-
kelijk	excursieprogramma	voor	2016	samen	
te	stellen.

Internationale Art Deco & Design beurs
Een	goede	traditie,	waar	een	einde	aan	

dreigde	 te	 komen,	 is	 gelukkig	weer	 in	 ere	
hersteld.	De	beurs	biedt	ons	als	 altijd	een	
mooi	podium	om	in	brede	kring	bekendheid	
aan	onze	vereniging	te	verschaffen.	Zie	ver-
der	in	dit	blad.

Algemene ledenvergadering 2016
Onze	 Algemene	 Ledenvergadering	 zal	

plaatsvinden	op	zaterdag	19	maart	2016	in	
Alkmaar.

Noteert	u	alvast	de	datum	in	uw	nieuwe	
agenda.	 Nadere	 bijzonderheden	 volgen	 in	
een	volgend	nummer	van	'Rond	1900'.
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Fotoimpressie bezoek Drents Museum 
op 28-11-2015 (40 deelnemers).
Foto's Eef de Hilster

Fotoimpressie bezoek aan Tilburg op 
25-10-2015 (45 deelnemers).
Foto's Eef de Hilster



EVENEMENTEN

Zaterdag 30 januari 2016  
Uitreiking Scriptieprijs 2015 en 
bezoek Nationaal Onderwijs
museum in Dordrecht.

Beschrijving excursie

Na	 de	 uitreiking	 van	 de	 Scriptieprijs	
2015	 zal	 de	 winnaar	 een	 presentatie	 ver-
zorgen	over	 het	 onderwerp	 van	 de	 scrip-
tie.	Vervolgens	 zal	 de	 heer	 Jacques	 Dane,	
collectie	beheerder	en	onderzoeker,	ons	iets	
vertellen	over	het	gebouw	waarin	we	zitten	
en	over	de	architect.	Na	de	lunch	vervolgt	
de	heer	Dane	met	een	verhaal	over	de	ver-
anderingen	 in	het	onderwijs	aan	het	begin	
van	de	20e	eeuw.	

De	rondleiding	 in	het	gebouw	en	 langs	
de	 collectie	 zal	worden	 toegespitst	 op	 de	
periode	 rond	 1900.	 Natuurlijk	 zal	 er	 ook	
aandacht	zijn	aan	andere	tijden.	Maar	na	de	
rondleiding	kunt	u	ook	nog	op	eigen	gelegen-
heid	de	andere	voorwerpen	bekijken.

Nationaal Onderwijsmuseum
Het	 Nationaal	 Onderwijsmuseum	 is	

sinds	2015	gevestigd	in	het	gerestaureerde	

gebouw	 Holland	 van	 de	 verzekeringmaat-
schappij	 de	 'Holland	 van	 1859'.	 Dit	 ge-
bouw	 is	 in	 1937	 ontworpen	 door	 Sybold	
van	 Ravesteyn	 (1889-1983)	 en	 in	 1939	 in	
gebruik	 genomen.	 Hij	 ontwierp	 voor	 dit	
gebouw	ook	het	meubilair.

Het	 museum	 toont	 voorwerpen	 van	
voormalige	 bewaar-	 en	 kleuterscholen,	
scholen	 voor	 lager	 onderwijs	 en	 ook	 van	
het	 voortgezet	 (beroeps)onderwijs.	 De	
collectie	 omvat	 zo'n	 350.000	 voorwer-
pen	 en	 kent	 een	 aantal	 verzamelgebieden	
zoals	 (afbeeldingen	 van)	 schoolgebouwen	
en	 -meubelen,	 schoolbehoeften,	 leermid-
delen,	schoolplaten,	werk	van	leerlingen	en	
(school)boeken.	Zo	 is	 er	onder	 ander	het	
model	van	de	slak	van	Auzoux	te	zien,	een	
slak	gemaakt	van	papier-maché,	die	laat	zien	
hoe	ingewikkeld	een	slak	is	gebouwd.	Maar	
er	zijn	meer	bijzondere	schoolvoorwerpen	
in	het	museum	te	zien.	En	natuurlijk	zijn	er	
ook	voorwerpen	uit	de	tijd	dat	we	zelf	naar	
school	gingen.

Gebouw	De	Holland	heeft	onlangs	een	
prijs	gewonnen	in	de	categorie	Renovatie	/	
Reparatie.	Dit	is	bekend	gemaakt	tijdens	het	
jaarlijkse	Betonprijsdiner	van	18	november	
2015.	 Het	Nationaal	Onderwijsmuseum	 is	
trots	 dat	 dit	 gebouw	 getransformeerd	 tot	

een	prachtig	museumgebouw!	
"Het	 gebouw	 uit	 1939	 is	 nu	 na	 een	

eerdere	 verbouwing	 uit	 1980	 zowel	 qua	
reparatie/restauratie	 als	 reconstructie	 terug	
gerestaureerd	met	moderne	technieken	zo-
als	Kathodische	bescherming	om	het	zwaar	
aangetaste	 gebouw	 voor	 uiterlijke	 vormge-
ving	qua	oorspronkelijke	beleving	weer	toon-
baar	te	maken.	Hierbij	is	direct	bij	het	terug	
restaureren	 ingezet	 op	 energielabel	A	 en	 is	
er	een	functionele	verbetering	meegegeven."

De architect
Sybold	van	Ravesteyn	werd	1921	archi-

tect	voor	de	Nederlandse	Spoorwegen	(NS).	

Hij	heeft	door	heel	Nederland	voor	de	NS	
stations	 en	 seinhuizen	 ontworpen.	 Naast	
zijn	werk	voor	de	Spoorwegen	begon	hij	in	
de	 jaren	 1920	 ook	 een	 eigen	 architecten-
praktijk.	In	Utrecht	ontwierp	Van	Ravesteyn	
rond	1932	 aan	de	Prins	Hendrik	laan	 voor	
zijn	gezin	een	woonhuis	dat	nog	gebaseerd	
was	op	het	Nieuwe	Bouwen.	Maar	uit	ver-
langen	naar	architectonisch	schoonheid	als	
surplus	van	de	nieuwe	zakelijkheid	besloot	
hij	gaandeweg	om	gebogen	lijnen	en	vlakken,	
ornamenten	 en	 toege	paste	 kunst	 te	 ver-
vlechten	in	zijn	ontwerpen.	Zo	veranderde	
hij	van	het	boegbeeld	van	de	nieuwe	zake-
lijkheid	in	een	pleitbezorger	van	een	hoogst	

Programma	Dordrecht
11:00	uur Ontvangst	met	koffie/thee	en	dagvers	gebak
11:30	uur Uitreiking	scriptieprijs	&	presentatie	winnaar	

in	Commissarissenkamer	
12:30	uur Lezing	'Inleiding	op	De	Holland	en	collectie	

van	het	Nationaal	Onderwijsmuseum'
13:00	uur Lunch
13:45	uur Lezing	'Onderwijs	rond	1900'
14:15	uur Rondleiding	langs	de	meest	bijzondere	objecten	uit	de	collectie	
15:15	uur Einde
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INTERNATIoNALE ART DEco &  
DESIGN BEURS 2016:  
oPRoEP VRIJWILLIGHERS
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individuele	en	extravagante	stijl,	die	het	best	
kan	 worden	 omschreven	 als	 Neder	landse	
neobarok.

Een	 beroemd	 ontwerp	 van	 Van	
Ravesteyn	is	Diergaarde	Blijdorp	in	Rotter-
dam	(bouwjaar	1939-1941).	Hij	is	daarmee	
een	van	de	weinige	architecten	ter	wereld	
die	een	gehele	dierentuin	naar	eigen	inzicht	
heeft	mogen	ontwerpen.

Tussen	 1947	 en	 1963	 ontwierp	 Van	
Ravesteyn	 verder	 een	 twintigtal	 beton-
nen	 Purfina-tankstations	 voor	 Petrofina.	
Het	Purfina-tankstation	 in	Enschede	en	de	
Europa	tunnel	in	Hengelo	zijn	inmiddels	aan-
gewezen	als	Rijksmonument

Van	Ravesteyn	overleed	 in	1983	 in	het	
Rosa	Spier	Huis	te	Laren.

Aanmelding en kosten
Aanmelden	 vóór	 20	 januari	 2016	 via	

de	 website	 www.vvnk.nl/evenementen	 of	
alleen	 als	 dat	 niet	 kan	 via	 bijgaande	 aan-
meldstrook.

De	kosten	voor	deze	excursie	bedragen	
€	22	voor	leden	en	€	28	voor	introducees.	
Jongeren	t/m	26	jaar	betalen	€	11.	Betaling	
geschiedt	op	de	plaats	van	het	evenement.

Adres en bereikbaarheid
Het	 Nationaal	 Onderwijsmuseum	 is	

gevestigd	 in	 Dordrecht,	 Burgemeester	 de	
Raadtsingel	 97.	Het	museum	 ligt	 op	 loop-
afstand	van	het	station.	

Als	 u	 het	 station	 uitloopt	 gaat	 u	 naar	
links	en	na	500	meter	ligt	het	museum	aan	
uw	rechterhand.

Rondom	 het	 museum	 zijn	 meerdere	
parkeer	mogelijkheden.	Let	er	wel	op	dat	u	
alleen	met	contant	geld	en/of	parkeerkaart	
kunt	betalen.	Betaald	parkeren	van	ma	t/m	
za	9:00	-	22:00.

Bij	 parkeerterrein	 Weeskinderendijk	
kunt	 u	 gratis	 parkeren.	Vanaf	 het	 parkeer-
terrein	wandelt	u	ongeveer	 in	10	minuten	
naar	het	museum.

Telefonische bereikbaarheid op de 
dag zelf
Els	van	Veggel			 06	1831	7871
Thea	de	Hilster		 06	2348	3329

Komend jaar vindt de Inter nationale 
Art Deco & Design Beurs voor de 
18e keer plaats in de Grote Kerk 
in Den Haag. De beurs zal worden 
gehouden van donderdag 14 januari 
t/m zondag 17 januari 2016.

Deze	 grootste	 publieksbeurs	 voor	Art	
Deco	&	Design	biedt	een	voor	Nederland	
unieke	 selectie	 van	origineel,	 gewaarmerkt	
werk	 van	de	meest	 vooraanstaande	natio-
nale	en	internationale	galeries	en	kunstaan-
bieders	van	Art	Deco,	Art	Nouveau,	Nieu-
we	Kunst,	Amsterdamse	School	en	Design	
uit	de	periode	1880-1980.

Toonaangevende	 galeries	 van	 Neder-
landse	 Art	 Nouveau,	 Nieuwe	 Kunst,	 Art	
Deco,	Amsterdamse	 School	 en	 Design	 uit	
de	periode	1880-1980	aangevuld	met	deel-
nemers	uit	België	presenteren	zich	met	het	
mooiste	uit	hun	collecties	op	het	gebied	van	
in	de	20ste	eeuw	toegepaste	kunst.

U	treft	net	als	andere	jaren	een	zeer	rui-
me	keus	aan	op	het	gebied	van	glas,	aarde-
werk,	meubelen,	klokken,	 lampen,	sieraden,	
zilver,	boeken,	tapijten,	affiches,	wandversie-
ring	en	design	uit	de	jaren	50,	60,	70	en	80.

Locatie
Grote	Kerk
Torenstraat	
2513	AM	Den	Haag	

Openingstijden
Donderdag	14	januari		13:00	-	19:00
Vrijdag	15	januari		 11:00	-	19:00
Zaterdag	16	januari		 11:00	-	19:00
Zondag	17	januari		 11:00	-	18:00

Toegangsprijzen
€	 12,50	 per	 persoon,	 kinderen	 tot	 12	

jaar	onder	begeleiding:	gratis

Oproep vrijwilligers
De	VVNK	geeft	weer	acte	de	présence	

met	 een	 stand	 bemenst	 door	 leden.	 Dat	
blijkt	 erg	 effectief	 voor	 de	 werving	 van	
nieuwe	 leden	 en	 naamsbekendheid.	Mocht	
u	 belangstelling	 hebben	 één	 of	 meer	 dag-
delen	in	de	stand	aanwezig	te	zijn	dan	heel	
graag!	 Laat	 u	 dit	 dan	 liefst	 vóór	 de	 kerst-
dagen	weten	maar	uiterlijk	4	 januari	d.m.v.	
het	 strookje	 in	 deze	 nieuwsbrief.	 U	 kunt	
de	 data	 onder	 voorbehoud	 opgeven.	 U	
kunt	ook	aan	de	hand	van	het	strookje	een	
email	sturen	naar	secretaris@vvnk.nl	onder	
vermelding	'beurs'.	U	ontvangt	bericht	met	
nadere	instructies.	U	staat	met	z'n	tweeën.

U	heeft	gratis	toegang	en	kunt	buiten	uw	
'dienstperiode'	natuurlijk	zelf	rondkijken.

Tijdens	de	beurs	 is	één	van	de	VVNK-
bestuursleden	bereikbaar	via	

06-5381	1260	of	06-2348	3329.
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Adres: Wagenaarweg 30  
2597 LP Den Haag  
Status: Rijksmonument  
Architect: Henry van de Velde

Het	rijksmonument	Villa	De	Zeemeeuw	
in	het	Westbroekpark	in	den	Haag	is	in	ver-
schillende	opzichten	een	bijzonder	huis.	Het	
is	in	1901-1902	ontworpen	door	Henry	van	
de	Velde,	de	 toonaangevende	architect	van	
de	Belgische	art	nouveau.	Hij	kreeg	de	op-
dracht	 van	 huidarts	 en	 kunstverzamelaar	
W.J.H.	Leuring.	Leuring	was	goed	bevriend	

met	 de	 kunstenaar	 Johan	 Thorn	 Prikker,	
een	van	de	oprichters	van	de	Haagse	kunst-
handel	Arts	and	Crafts,	die	een	belangrijke	
rol	heeft	gespeeld	in	de	verspreiding	van	de	
art	nouveau	als	de	nieuwe	kunst.	Het	was	
Thorn	Prikker	die	Leuring	in	contact	bracht	
met	Van	 de	Velde.	Ook	Thorn	 Prikker	 zelf	
werd	ingeschakeld	bij	de	bouw	van	de	villa.	
Op	 verzoek	 van	 Leuring	 ontwierp	 hij	 de	
opzien	barende	sgraffito,	die	zich	in	de	cen-
trale	 hal	 over	 de	 gehele	 wand	 achter	 de	
trap	uitstrekt.

	 Net	 zo	 vernieuwend	 als	 de	 gekozen	
architectuurstijl	 was	 de	 organisatie	 van	
de	 plattegrond	 waarbij	 de	 vertrekken	 om	
de	 centrale	 hal	 zijn	 gegroepeerd,	 in	 plaats	
van	volgens	de	traditionele	indeling	met	de	
kamers	aan	weerszijden	van	de	gang.	

Deze	 andere	 wijze	 van	 indeling	 van	
woningen	 is	afkomstig	uit	Engeland	en	had	
Van	 de	Velde	 zes	 jaar	 eerder	 ook	 bij	 zijn	
eigen	 woonhuis	 bij	 Brussel	 toegepast.	 De	
villa	heeft	een	onregelmatige	en	lang	werpige	

plattegrond	die	bepaald	is	door	de	vorm	van	
het	bouwperceel.	Via	een	vestibule	betreedt	
men	de	centrale	hal,	het	hart	van	het	huis,	
waar	 alle	 kamers	op	een	organische	wijze	
rondom	gerangschikt	zijn.	Twee	deuren,	links	
en	 rechts	 van	 de	 trap,	 bieden	 toegang	 tot	
de	veelhoekige	woonkamer	die	zich	om	de	
centrale	hal	heen	buigt.	Grote	ramen	en	een	
kleine	 driehoekige	 serre	 bieden	 een	 riant	
uitzicht	 over	 het	 park.	 Helemaal	 rechts	 is	
de	studeerkamer,	als	tegenhanger	helemaal	
links	de	keuken.	De	trap	splitst	zich	na	vijf	
treden	in	tweeën	en	komt	aan	weerszijden	
uit	op	een	galerij.	Hal	en	trappenhuis	krijgen	
licht	via	een	koepel	met	blank	glas.	De	koe-
pel	bevindt	zich	op	de	zolderverdieping	en	
wordt	omgeven	door	een	ijzeren	hekwerk.	

De	kap	van	de	villa	 is	boven	de	koepel	
transparant	 gemaakt	 met	 behulp	 van	 een	
zadeldak	 met	 glazen	 ramen	 dat	 onderdeel	
vormt	 van	 de	 kapconstructie.	 De	 aan-
kleding	 van	 het	 interieur	 is	 sober	 gehou-
den;	 de	 vestibule	 is	 belegd	met	 egaal	 rode	
tegels,	de	muren	zijn	eenvoudig	wit	en	het	
grenen	 houtwerk,	 voorzien	 van	 ingetogen	
art	nouveau	snijwerk,	 is	onbeschilderd.	Alle	
aandacht	 bij	 binnenkomst	 gaat	 uit	 naar	 de	
veelkleurige	sgraffito	van	Thorn	Prikker.	Hij	
maakte	deze	met	behulp	van	de	beeldhou-
wer	Johan	Altorf.	Met	een	fijn	beiteltje	krab-
de	hij	in	de	nog	zachte	pleisterlagen	lijnen	en	
vlakken	weg,	zodat	uiteindelijk	de	voorstel-
ling	te	voorschijn	kwam.	Deze	eeuwenoude	
techniek,	afgeleid	van	het	Italiaanse	sgraffiare	
dat	krabben	betekent,	zou	in	Nederland	pas	
in	 de	 periode	 van	 de	wederopbouw	 gere-
geld	worden	 toegepast.	De	kunstenaar	 liet	
het	bij	dit	ene	experiment.	Hierna	heeft	hij	
geen	sgraffito	meer	gemaakt.

De	villa	staat	momenteel	te	koop	voor	
een	vraagprijs	van	€ 1.950.000.

Uiteraard	 stellen	 wij	 pogingen	 in	 het	
werk	om	een	excursie	naar	dit	bijzondere	
pand	te	organiseren.	Tot	nu	toe	helaas	zon-
der	resultaat.	Er	bestaat	echter	de	mogelijk-
heid	om	de	villa	van	buiten	en	van	binnen	
virtueel	 te	bekijken	via	een	filmpje	dat	op	
YouTube	is	geplaatst.	Het	filmpje	is	gemaakt	
in	opdracht	van	het	Museum	Boijmans	Van	
Beuningen.	Volg	de	link	

www.youtube.com/watch?v=AcuAi-MB0cI

Meer	foto's	zijn	te	zien	op:	
www.funda.nl/koop/den-haag/huis-

48203801-wagenaarweg-30/	

VILLA DE ZEEMEEUW

Villa De Zeemeeuw, hal.

Villa De Zeemeeuw, plattegrond BG.

Villa de Zeemeeuw, voorgevel.

Villa De Zeemeeuw, lichtkoepel.
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In het Kinderboekenmuseum Het 
Schooltje van Dik Trom is tot half 
maart 2016 een tentoonstelling 
over de schrijfster Johanna Kuiper. 
Wie was zij?

Thea de Hilster

Kindertijd
Johanna	 Engelberta	 Kuiper,	 roepnaam	

Hannie,	wordt	op	10	maart	1896	geboren	
in	Warga	 (Fr)	 in	een	doopsgezinde	 familie.	
Haar	vader	Abram	Kornelis	Kuiper	 is	daar	
dominee.	Haar	moeder	 is	 Jetje	 (Henriëtte	
Sophia)	 Muller.	 Het	 gezin	 verhuist	 enkele	
keren	 tot	 haar	 vader	 in	 de	 Singelkerk	 in	
Amsterdam	beroepen	wordt.	

Hannie	gaat	naar	de	school	van	Cornelis	
Vrij,	 waar	 naast	 de	 gewone	 vakken	 veel	
aandacht	wordt	 besteed	 aan	muziek,	 dans,	
tekenen,	handarbeid	en	gymnastiek.	Ze	vindt	
school	niet	zo	leuk,	ze	is	regelmatig	(school)
ziek.	Ze	kan	niet	goed	meekomen,	lijkt	het.	
Het	spellen	gaat	niet	goed,	ze	schrijft	letters	
in	 de	 verkeerde	 volgorde.	 Nu	 zouden	 we	
zeggen	dat	 ze	 dyslectisch	 is.	Toen	 zei	men	
dat	ze	niet	vlijtig	genoeg	was	en	beter	haar	
best	moest	doen.	

Toch	 begint	 ze	 al	 op	 jonge	 leeftijd	
met	 schrijven.	 Het	 eerst	 bewaarde	 stukje	
bestaat	 uit	 vier	 schriftkantjes	met	 de	 titel:	
Nieuw Weekblad, redactie J.E. Kuiper.	

In	het	voortgezet	onderwijs	gaat	het	be-
ter,	ze	slaagt	voor	haar	eindexamen	van	het	
gymnasium	en	gaat	 theologie	studeren.	Ze	
wordt	actief	lid	van	de	progressieve	christe-
lijke	 studentenvereniging	 NCSV.	 Zomer	
1920	haalt	 ze	haar	 kandidaats	 en	 leert	op	
een	 zomerkamp	 de	 Duitse	 Hilde	 Hoppe	

en	diens	verloofde	Will	Völger	kennen.	Ze	
houdt	haar	hele	leven	contact	met	hen.	

Moeder en schrijver
Ze	stopt	met	haar	studie	en	wordt	begin	

1921	bij	de	Staatsmijnen	woninginspectrice.	
Daar	 wordt	 ze	 lid	 van	 de	 SDAP	 (Sociaal	
Demo	cratische	 Arbeiders	 Partij).	 Ze	 ver-
trekt	er	eind	1922	en	doet	enige	 tijd	het-
zelfde	werk	in	Rotterdam.

Eind	1923	raakt	ze	ongehuwd	zwanger.	
Haar	 zoon	Willem	 wordt	 18	 juli	 1924	 in	
Schlüchern	(bij	Fulda)	geboren	in	aanwezig-
heid	van	Hilde.	Met	kleine	Willem	verblijft	
ze	tot	1928	periodes	in	Duitsland	en	Italië.

Als	alleenstaande	moeder	moet	ze	haar	
eigen	 kost	 verdienen.	Vanaf	 1925	 verschij-
nen	 er	 regelmatig	 artikelen	 van	 haar	 hand	
in	het	blad	De Stroom,	 een	vrijzinnig	 gods-
dienstig	weekblad.	Dat	jaar	vertaalt	ze	haar	
eerste	twee	boeken:	uit	het	Engels	Pilo Jan	
en	uit	het	Duits	Wijde vlucht.	Ze	gaat	ook	
zelf	 boeken	 schrijven:	haar	eerste	meisjes-
boek	Riek Noordhof	heeft	veel	autobiografi-

JoHANNA ENGELBERTA KUIPER 
1896 – 1956

Portret van Hannie op 14 jarige leeftijd,  
tekenaar nog onbekend, 1910.

Amy Stenvert 

Als	afsluitend	onderdeel	van	mijn	studie	
–	 het	 masterprogramma	 museumconser-
vator	 aan	 de	 Universiteit	 van	Amsterdam	
–	schrijf	ik	een	scriptie	over	de	Nederland-
sche	Vereeniging	voor	Ambachts-	en	Nijver-
heidskunst	(V.A.N.K.).	De	V.A.N.K.	werd	in	
1904	opgericht	door	een	groep	kunstnijve-
raars	en	zou	tot	1942	bestaan.	Op	15	juni	
1904	 werden	 als	 bestuursleden	 gekozen:	
Klaas	 van	 Leeuwen	 (voorzitter),	 Willem	
Penaat	(vice-voorzitter),	Herman	Hana	(eer-
ste	secretaris),	Jac.	van	den	Bosch	(tweede	
secretaris)	 en	 Th.	 Molkenboer	 (penning-
meester).	 De	 belangrijkste	 doelstellingen	
van	de	organisatie	waren	het	stimuleren	van	

en	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	de	am-
bachts-	 en	 nijverheidskunst	 en	 het	 behar-
tigen	 van	 de	 vakbelangen.	 Zij	 verwoordde	
en	 verbeeldde	 haar	 ideeën	 onder	 andere	
door	de	uitgave	 van	 rapporten,	 circulaires,	
tijdschriften,	 jaarboeken,	 jubileum	uitgaven	
en	 initiatie	 van	 en	 deelname	 aan	 bepaalde	
tentoonstellingen.

Het	 doel	 van	 het	 scriptieonderzoek	 is	
tweeledig.	Allereerst	brengt	het	de	geschie-
denis	van	de	V.A.N.K.	in	kaart	door	middel	
van	historisch	onderzoek.	Daarnaast,	en	 in	
het	 verlengde	 hiervan,	 zal	 de	 relatie	 tus-
sen	de	vereniging	en	de	moderniteit	nader	
onder	zocht	worden.	De	nadruk	wordt	daar-
bij	gelegd	op	het	ambivalente	karakter	van	
de	vereniging	ten	aanzien	van	de	moderni-
sering	en	de	daaruit	voortkomende	moder-
ne	conditie.	De	V.A.N.K.	 lijkt	daarmee	een	
alternatieve	 moderniteit	 te	 representeren	
die	niet	direct	geschaard	kan	worden	onder	
de	noemer	'modern'	of	'antimodern'.

Ik	zou	erg	graag	in	contact	komen	met	
VVNK-leden	 die	 beschikken	 over	 archief-
materiaal	of	ander	werk	van	de	vereniging,	
in	het	bijzonder	uit	de	periode	1904-1914.	
Ik	zou	het	op	prijs	stellen	wanneer	u	con-
tact	met	mij	opneemt	via	e-mail:	

amystenvert@hotmail.com.	

Alvast	hartelijk	dank!

oPRoEP oM INfoRMATIE oVER 
DE V.A.N.K.

Affiche Tentoonstelling van kunstwerken in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam., 1911.
Ontwerper: Walter van Diedenhoven.
Drukker: Dieperink & Co.
Afmetingen: 86 x 64 cm.
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sche	trekjes.	Met	medewerking	en	naar	een	
idee	van	Philip	Kohnstamm	verdiept	Hannie	
zich	in	Bijbelse	figuren.	Het	leidt	tot	de	uit-
gave	van	Van Gods Geslacht. Karakters uit den 
Bijbel.	Ze	zal	haar	hele	leven	over	en	met	de	
Bijbel	verhalen	schrijven.

Al	 het	 schrijfwerk	 stuurt	 ze	 naar	 haar	
moeder	die	de	taalfouten	er	uit	haalt	en	al-
les	 in	het	net	overschrijft.	Ze	zal	dit	 jaren	
voor	haar	dochter	blijven	doen,	ook	al	is	ze	
het	niet	eens	met	haar	levenswijze.

Hannie	keert	in	1928	terug	naar	Neder-
land	 en	 krijgt	 een	 woning	 in	Amsterdam	
Noord,	 waarschijnlijk	 door	 bemiddeling	
van	 haar	 minnaar	 Floor	Wibaut,	 wethou-
der	 van	 de	 SDAP	 met	 volkshuisvesting	 in	
zijn	 portefeuille.	 In	 die	 tijd	 schrijft	Hannie	
artikelen	 voor	 diverse	 bladen:	 De Stroom,	

De werkende Vrouw	 en	 De Proletarische 
Vrouw.	Dat	 laatste	 blad	 is	mede	 opgericht	
door	Mathilde	Wibaut,	de	vrouw	van	Floor.	
Mathilde	schrijft	ook	kinderverhalen	in	dat	
blad.	Hannie	blijft	politiek	actief	en	wordt	in	
het	districtsbestuur	van	de	SDAP	gekozen.

Ze	kan	zich	nu	echt	wel	schrijver	noe-
men:	 ze	 vertaalt	 boeken	 uit	 het	 Duits	 en	
Engels,	schrijft	kinderboeken	en	opiniëren-
de	 bijdragen	 voor	 diverse	 bladen.	 Ze	 cor-
respondeert	met	Hilde	en	zoekt	haar	regel-
matig	op.

Tot	1935	verschijnen	er	nog	11	kinder-
boeken,	25	vertalingen	van	boeken	uit	het	
Engels	en	Duits	en	vele	bijdragen	voor	di-
verse	weekbladen.	Ze	schrijft	inmiddels	ook	
in	Het Kind, blad voor ouders en opvoeders.	

Getrouwd
Begin	1934	wordt	ze	na	een	kortston-

dige	 relatie	 weer	 zwanger	 en	 belandt	 in	
Zweden,	waar	op	23	oktober	zoon	Rik	het	
levenslicht	 ziet,	 weer	 in	 aanwezigheid	 van	
Hilde.	Nu	 heeft	 ze	 als	 ongehuwd	moeder	
de	zorg	voor	 twee	kinderen.	Na	haar	ver-
blijf	in	Zweden	gaat	ze	ook	vertalen	uit	het	
Zweeds	en	het	Noors.	

Enkele	maanden	 na	 haar	 terugkeer	 uit	
Zweden	vraagt	dominee	Klaas	Abe	Schipper	
haar	 ten	 huwelijk.	 Hij	 is	 net	 benoemd	 in	
Etersheim	 (nu	 gemeente	 Zeevang).	 Voor	
hem	is	het	geen	bezwaar	dat	ze	jaren	ouder	
is	en	twee	kinderen	heeft.	Ze	zegt	uiteinde-
lijk	ja	en	trouwt	op	6	november	1935.

Hannie	heeft	een	druk	leven	in	de	pas-
torie:	 huishouden	 met	 kinderen,	 schrijven	
en	vertalen	en	veel	pastoraal	werk.	Klaas	is	
bezig	met	zijn	promotie	en	rondt	dat	af	 in	
1938.	

Inspiratie
Door	haar	reizen	doet	ze	inspiratie	op	

voor	haar	boeken.	Zo	zijn	er	titels	als	Mieps 

en Gé in Zweden,	of	Als we eens in Lapland 
woonden.	Als	 in	 1938	 Rie	Mastenbroek	 en	
Nina	 Senf	 als	 zwemmers	 succes	 hebben	
schrijft	 ze	De Waterhoentjes.	 Na	 een	 vraag	
van	 de	 uitgever	 over	 seizoensgebonden	
verhalen	 komt	 De Jaargetijden	 uit.	 Soms	
speelt	een	verhaal	zich	af	in	haar	omgeving.	
In	de	zomer	van	1940	komen	er	kinderen	
uit	 het	 gebombardeerde	 Rotterdam	 naar	
Etersheim.	Hannie	 heeft	 even	 haar	 beden-
kingen,	maar	iemand	zegt:	"Dan	schrijf	je	er	
toch	een	boek	over".	En	zo	komt	Zij	gaan	
naar	 buiten	 tot	 stand.	 In	 De zangers van 
den prins	 vertelt	 ze	 een	 geschiedkundige	
gebeurtenis:	 tijdens	de	 tachtigjarige	oorlog	
is	er	rond	1580	een	dijkdoorbraak	en	over-
stroming	in	de	buurt	van	Etersheim.

Oorlog
In	 de	 oorlog	 krijgen	 ze	 onderduikers.		

's	 Nachts	 schrijft	 ze	 aan	 een	 kinderbijbel	

tussen	al	het	illegale	werk	door.	Na	een	inval	
in	de	pastorie,	waarbij	de	onderduikers	en	
Klaas	 worden	 gearresteerd	 en	 de	 woning	
verzegeld	 wordt,	 verblijft	 Hannie	 groten-
deels	 in	Amsterdam.	 Haar	 manuscript	 en	
typemachine	worden	stiekem	uit	de	pasto-
rie	 gehaald,	 zodat	 ze	 verder	 kan	 schrijven	
aan	de	bijbel.

Na	de	oorlog	keert	de	 familie	 terug	 in	
Etersheim.	Ze	 blijven	 er	 totdat	Klaas	 eind	
1948	 verlamd	 raakt	 door	 een	 beroerte.	
Haar	Bijbel voor de jeugd	 ziet	 in	 die	 perio-
de	 het	 licht.	 Klaas	Abe	 overlijdt	 10	 febru-
ari	1949,	slechts	42	jaar	oud.	Hannie	keert	
terug	naar	Amsterdam.

De	Bijbel	die	ze	heeft	geschreven	is	voor	
de	wat	oudere	 jeugd	en	ze	krijgt	de	vraag	
om	 ook	 voor	 de	 jongere	 kinderen	 Bijbel-
verhalen	te	schrijven.	Dat	doet	ze	met	veel	
plezier.	Als	 ze	eind	1955	op	 reis	 gaat	naar	
Indonesië	 zijn	 de	 verhalen	 bijna	 klaar.	Tij-
dens	haar	vakantie	overlijdt	ze	en	wordt	in	
Indonesië	begraven.	

De Kinderbijbel. Oude en Nieuwe testa-
ment	komt	in	1959	postuum	uit.	De	tweede	
druk	heet:	De kinderbijbel van Johanna Kuiper.

Als	 Johanna	 E.	Kuiper	 heeft	Hannie	 36	
vlot	 leesbare	 boeken	 bijgedragen	 aan	 de	
jeugdliteratuur.

Dit verhaal is grotendeels gebaseerd op de 
dissertatie Johanna E. Kuiper 1896-1956, Gewaagd 
leven van Ferdinand van Melle.

Jetje Kuiper-Muller (Hannies moeder) 
geportretteerd door Georg Rueter, 1929.

W.C. Georg Rueter (1875-1966) heeft meerdere 
Kuipers geportretteerd. In de tentoonstelling is 
van  zijn hand ook het olieverfportret te zien van 
Hannies vader op 43 jarige leeftijd (1907).

Johanna E. Kuiper, De Waterhoentjes, J.M. Meulenhoff, 
Amsterdam, 1940. 
Bandontwerp: Marten Toonder.
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Fred Ootjers
Gastconservator
Veenkoloniaal Museum Veendam

We	 schrijven	
het	 jaar	 1915.	 Aan	
de	 Westersingel	 in	
hartje	 van	 de	 stad	
Groningen	 is	 het	 in	
de	 'Meubelfabriek	
Nederland'	 van	 J.A.	
Huizinga	 een	 en	
al	 bedrijvigheid	 en	
klinkt	van	alle	kanten	
het	geklop	en	gezaag	

van	 de	 tientallen	 werknemers	 die	 druk	
bezig	zijn	de	meubels	te	vervaardigen	waar-
mee	 de	 fabriek	 sinds	 haar	 oprichting	 een	
onweerlegbare	reputatie	heeft	opgebouwd.	
De	eigentijdse	ontwerpen	zijn	zeer	in	trek	
en	te	koop	bij	de	betere	woninginrichtings-
zaken	in	heel	Nederland.	

Goed	honderd	jaar	later	is	de	faam	van	
de	 'Nederland'	echter	geheel	verdampt	en	
vindt	 de	 naam	 'Huizinga'	 alleen	 nog	weer-
klank	 bij	 een	 handvol	 kenners	 en	 liefheb-
bers.	 Sic	 transit	 gloria	 mundi:	 alle	 roem	

is	 vergankelijk.	 In	 het	 geval	 van	 Huizinga	
echter	 is	 die	 vergankelijkheid	 ál	 te	 vroeg	
ingezet	 en	 toe	 aan	 een	 rehabilitatie.	 Het	
Veen	koloniaal	 Museum	 geeft	 met	 de	 ten-
toonstelling	 'Jacobus	 Abraham	 Huizinga:	
meubel	fabrikant'	de	'Nederland'	haar	voor-
aanstaande	plek	in	de	kunst-	en	cultuurge-
schiedenis	terug	die	ze	verdient.

Nieuwe Kunst
De	tentoonstelling	zoals	die	tot	en	met	

6	maart	2016	in	het	Veenkoloniaal	Museum	
gepresenteerd	wordt,	spitst	zich	toe	op	de	
meubelen	 zoals	 die	 door	 de	 fabriek	 ont-
worpen	 en	 vervaardigd	 zijn	 in	 de	 sobere,	
rationalistische	vormgeving	van	de	Nieuwe	
Kunst	 en	 gepropageerd	 werd	 door	 met	

name	 Berlage	 en	 diens	 geestverwanten.	
Belangrijke	ontwerpers	voor	de	fabriek	wa-
ren	Anton	 Johan	 Sanders	 (1869-1909)	 en	
Arnold	Willem	 Kort	 (1881-1972)	 en	 inci-
denteel	zouden	ook	W.	Penaat	en	H.W.	Mol	
ontwerpen	voor	Huizinga	hebben	gemaakt.	

In	de	jaren	twintig	voerde	Huizinga	en-
kele	meubelen	uit	naar	ontwerp	van	leden	
van	 de	 Groningse	 kunstenaarsvereniging	
De	Ploeg	en	van	de	architect	A.R.	Wittop-
Koning	en	in	de	jaren	dertig	naar	ontwerp	
van	 P.	 Bromberg.	Andere	 namen	 die	 in	 de	

secun	daire	 bronnen	 opduiken	 als	 ont-
werpers	 voor	Huizinga	 zijn	 Jo	Boer,	Harm	
Ellens,	J.	van	der	Mey,	Andries	van	Driesum,	
Jan	Wiegers	en	A.	Alexander.	

Complete woninginrichting
Bij	 de	 meubelfabriek	 'Nederland'	 kon	

men	terecht	voor	een	complete	woningin-
richting	en	in	de	toonzalen	in	de	fabriek	aan	
de	Westersingel	–	in	1905	werd	een	nieuwe	
showroom	 aan	 de	 Blekerstraat	 gebouwd	
in	Jugendstil	door	Anton	Sanders	-	werden	
naast	de	eigen	producten	van	Huizinga	ook	
meubelen	van	't	Binnenhuis	en	De	Woning	
(onder	andere	van	Mol	en	Penaat)	verkocht,	
glas	en	koperwerk	van	Jan	Eisenloeffel,	kera-
miek	van	Amstelhoek	en	De	Distel,	tapijten	

JAcoBUS ABRAHAM HUIZINGA: 
MEUBELfABRIKANT
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van	 Bouwens	 en	 Colenbrander,	 borduur-
werk	van	Van	Reesema	&	Nierstrasz,	aarde-
werk	van	Willem	Brouwer	en	Van	der	Hoef	
en	batikwerk	van	Jessurun	de	Mesquita.	

Huizinga & Rodenberg
Een	 jaar	 na	 het	 overlijden	 van	 Jacobus	

Huizinga	 in	 1937	 worden	 de	 fabriek	 aan	
de	Westersingel	 en	 de	 toonzalen	 aan	 de	
Bleker	straat	 afgestoten	 en	 verkocht.	 In	
datzelfde	jaar	wordt	het	pand	van	de	voor-
malige	Waalse	Kerk	aan	de	Vismarkt	aange-
kocht	om	verbouwd	te	worden	tot	winkel,	
toonzalen,	magazijnen	 en	 kantoren	 van	 de	
'Nederland'.	 In	 1955	 fuseert	Huizinga	met	
de	 firma	 Rodenberg	 en	 heet	 vanaf	 dan	
'Huizinga	 &	 Rodenberg'.	 Na	 de	 overname	
in	1971/72	door	Pander	verdwijnt	de	naam	
Huizinga	&	Rodenberg	van	de	gevel.	In	1984	
gaat	Pander	met	alle	filialen	failliet	en	neemt	
Hero	Bolwijn	 jr.	 de	 vestiging	 in	Groningen	
over	 en	 herdoopt	 het	 in	 'Huizinga	 &	
Rodenberg'.

Verloop
De	 winkel	 aan	 de	Vismarkt	 heeft	 tot	

1999	een	florerend	bestaan.	Daarna	wordt	
ze	 verkocht	 aan	mevrouw	 E.L.	Noordhof-
Niezen	en	komt	er	een	einde	aan	Huizinga	
&	 Rodenberg	 in	 de	 stad	 Groningen:	 de	
winkel	 verhuist	 naar	 Haren.	 Daar	 bestaat	
ze	 tot	aan	het	 faillissement	 in	2005	onder	
de	vertrouwde	naam.	De	firma	Patberg	uit	
Groningen	 neemt	 uit	 het	 faillissement	 al-
leen	 de	 meubelstoffeerderij	 en	 de	 naam	
over.	 Sinds	 1	 januari	 2014	 is	 de	 meubel-
stoffeerderij	 aan	de	Weeshuisgang	 in	Gro-
ningen	gevestigd	met	alleen	een	atelier	en	
onder	de	naam	Patberg.	De	naam	Huizinga	
&	Rodenberg	 prijkt	 slechts	 bescheiden	 en	
zonder	 feitelijke	 betekenis	 op	 de	 bedrijfs-
wagen.

Haverzaal
Een	 verhaal	 apart	 binnen	 de	 tentoon-

stelling	in	het	Veenkoloniaal	Museum	vormt	
het	oeuvre	van	de	 'houtsnijder'	Wilhelmus	
-	 'Willem'	 -	 Antonius	 Theodorus	 Haver	
(1870-1937).	 Haver	 werkte	 van	 1893	 tot	
1917	bij	de	firma	Huizinga	en	ontwikkelde	
zich	tot	meester-meubelmaker	en	gaf	onder	
andere	 leiding	aan	de	 leerling-houtsnijders.	
Daarnaast	 werkte	 hij	 ook	 als	 zelfstandig	
kunstenaar	en	deed	veel	werk	voor	diverse	
restauraties	in	de	stad	Groningen	maar	ook	
in	de	provincie.	De	Stichting	W.A.T.	Haver	
–	 in	 1997	 door	 de	 kleinzoon	 van	 Haver	
opgericht	 naar	 equivalent	 van	 de	 Stichting	
Schone	Kunsten	rond	1900	-	pleit	al	 jaren	
voor	diens	rehabilitatie,	een	streven	dat	met	
de	inrichting	van	een	aparte	'Haver-zaal'	bin-
nen	de	tentoonstelling	in	het	Veenkoloniaal	
Museum	mogelijk	een	extra	stimulans	krijgt.	

Zie	ook:	
www.meubelfabriekhuizinganederland.nl

Beeld van Samuel Klinkenberg 
beeldhouwer, 18811970
Tekst: Ineke KetKlinkenberg,  
inleiding Mieke van der Wal.
Uitgeverij TIEM, Baarn, 2015.
Ingenaaid, 180 blz. waarvan 110 blz. 
uitsluitend met afbeeldingen, plm. 
200 afbeeldingen, € 27,50.
Uitgave mede mogelijk gemaakt 
door financiële steun van de VVNK.

Eddy Engelsman

Vorig	 jaar	de	bio-
grafie	 over	 Bertha	
thoe	Schwartzenberg,	
nu	alweer	een	prach-
tige	 biografie	 over	
een	familielid	van	een	
van	onze	leden.	Deze	
keer	 van	 Ineke	 Ket-
Klinkenberg	 over	 de	
beeldhouwer	 Samuel	
Klinkenberg.

Een	houten	werkkistje	met	gereedschap,	
een	 paar	 kartonnen	 dozen	 en	 dikke	map-
pen	 vol	 foto's,	 schetsboekjes,	 diploma's,	
krantenknipsels,	 albums,	 glasnegatieven,	 en	
een	kasboek.	

Dat	 was	 de	 nalatenschap	 van	 haar	
oudoom	 die	 VVNK-vriendin	 Ineke	 Ket-
Klinkenberg	 in	de	schoot	geworpen	kreeg.	
Daarna	volgde	een	 lange	ontdekkingstocht	
naar	zijn	oeuvre,	naar	waar	het	werd	 ten-
toongesteld,	en	hoe	zijn	werk	werd	gewaar-
deerd.	De	auteur	heeft	met	die	erfenis	als	
uitgangspunt	een	uitvoerig	beeld	geschetst	
van	 de	 beeldhouwer.	Met	 heel	 veel	 foto's.	'A
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Afb. 1 Samuel Klinkenberg.
Afb. 2 werkkistje.



VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 4 pagina 18 VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 4 pagina 19

In	 het	 hoofdstuk	 'Kunstberichten'	 citeert	
ze	 uitvoerig	 uit	 de	 vaak	 in	 beeldende	 taal	
geschreven	lovende	recensies	in	dagbladen.	
Hierdoor	krijg	je	een	goed	beeld	van	de	op-
vattingen	van	de	kunstcritici	over	het	werk	
van	 Samuel	 Klinkenberg,	 maar	 vooral	 ook	
van	 de	 vele	 tentoonstellingen	 waaraan	 hij	
deelnam,	en	de	dierenplastieken	die	er	wer-
den	getoond.	Zijn	vogels	werden	het	meest	
gewaardeerd.	De	beelden	waren	realistisch	
verbeeld,	 maar	 in	 een	 stilerende	 richting.	
Zijn	werk	 lijkt	verwant	met	dat	van	Tjipke	
Visser.	 Zelf	 zei	 Klinkenberg:	 "Men	 moet	
iets	te	zeggen	hebben,	dat	wil	zeggen	men	
moet	in	zijn	onderwerp	iets	anders	zien	dan	
zoiets	 als	 een	 foto.	 Er	moet	 dus	 iets	 per-
soonlijks	 aan	het	kunstwerk	 ten	 grondslag	
liggen	en	daarnaast	moet	men	 in	staat	zijn	
dit	persoonlijke	tot	uiting	te	brengen	in	het	
materiaal	waarin	gewerkt	zal	worden."	

In	 een	 uitvoerige	 en	 verhelderende	 in-
leiding	door	kunsthistoricus	Mieke	van	der	
Wal	is	Klinkenberg	in	het	juiste	historische	
perspectief	gezet.	Als	een	rode	draad	loopt	
door	die	inleiding	dat	beeldhouwkunst	in	de	
eerste	decennia	van	de	twintigste	eeuw	veel	
minder	 aandacht	 kreeg	 dan	 schilderkunst.	
De	positie	van	beeldhouwers	was	dan	ook	
niet	 rooskleurig.	 De	 NRC	 citeert	 een	 in-
gezonden	 brief	 hierover	 van	Tjipke	Visser,	
die	 volgens	de	krant	een	 "treffende	klacht	
aan	dit	blad	had	gezonden	over	den	ellen-
digen	 toestand,	 waarin	 de	 beeldhouwers	
verkeren."	

Uhu
Het	 begon	 allemaal	 met	 de	 Uhu,	 een	

73	 cm	 hoge	 ooruil,	 in	 1913	 gesneden	 in	
teakhout.	 Ineke	 Ket-Klinkenberg	 had	 een	
foto	 van	 haar	 oudoom	 in	 zijn	 atelier	 met	
de	 Uhu	 op	 de	 achtergrond	 (afb	 3).	Al	 in	
maart	 1913	was	 die	Uhu	 te	 zien	 geweest	
op	 de	 tentoonstelling	 van	 de	 Haarlemse	

kunstenaarsvereniging	Kunst	Zij	Ons	Doel,	
(KZOD)	waar	Klinkenberg	lid	van	was.	Het	
Haarlems	Dagblad	oordeelde	toen	over	de	
Uhu	dat	Klinkenberg	"de	eer	van	de	beeld-
houwkunst	 ophield."	 Het	 was	 voor	 zijn	
doen	 een	 flink	 beest,	want	 het	merendeel	
van	 zijn	 beeldjes	 waren	 van	 "bescheiden	
grootte".	 Een	 paar	maanden	 later	 in	 1913	
was	de	Uhu	 te	 zien	op	de	 tentoonstelling	
van	 Kunstwerken	 door	 Levende	Meesters	
in	Arnhem.	 In	 verschillende	 kranten	 werd	
hem	 daarvoor	 opnieuw	 lof	 toegezwaaid.	
H.M.	Koningin	Wilhelmina	kocht	het	beeld	
voor	250	gulden.	De	Oprechte	Haarlemse	
Courant	 maakte	 daar	 zelfs	 melding	 van.	
Bijna	 honderd	 jaar	 later,	 in	 2011,	 was	 het	
voor	 Ineke	Ket	 een	 emotionele	 gebeurte-
nis	toen	ze	op	de	Sotheby's	veiling	van	de	
nalatenschap	van	prinses	Juliana	oog	in	oog	
met	dezelfde	Uhu	kwam	te	staan.	Haar	ver-
rukking	 sloeg	 over	 op	 de	 omstanders	 en	

zij	 stimuleerden	 haar	 om	 verdere	 naspeu-
ringen	naar	haar	oudoom	te	doen.	Het	was	
het	laatste	zetje,	omdat	de	plannen	daartoe	
eigenlijk	al	bestonden	(afb	4).

Meubelmakertekenleraar
Klinkenberg	 was	 opgeleid	 tot	 meubel-

maker.	 Geen	 wonder	 dat	 hij	 zijn	 meeste	
werken	in	hout	heeft	gesneden.	Maar	al	snel	
haalde	hij	allerlei	tekenaktes	en	in	1911	werd	
hij	leraar	handtekenen	aan	de	gemeentelijke	
H.B.S.	 in	Haarlem,	 tot	 zijn	 pensionering	 in	
1953.	Hij	 gaf	 zijn	 leerlingen	praktijkgericht	
onderwijs	 door	 er	 op	 uit	 te	 trekken,	 on-
der	meer	 naar	musea.	Naast	 zijn	 baan	 als	
leraar	is	hij	altijd	beeldhouwer	gebleven.	Na	
zijn	aanstelling	werd	hij	meteen	 lid	van	de	
Haarlemse	kunstenaarsvereniging	Kunst	Zij	
Ons	Doel	(KZOD),	waar	hij	geregeld	werk	
inzond.	De	KZOD	is	bijna	200	jaar	geleden	
opgericht	en	zit	al	sinds	1841	bovenin	het	

oude	Waaggebouw.	Heel	wat	illustere	kun-
stenaars	 als	 de	 beeldhouwer	 Jan	 Bronner,	
Anton	Mauve	en	Jan	Wiegman	hebben	daar	
van	model	getekend.	Heel	bijzonder	dus	dat	
de	feestelijke	presentatie	van	het	boek	over	
Samuel	Klinkenberg	op	28	oktober	jl.	in	de	
tekenkamer	 van	 het	 KZOD	 plaats	 vond.	
Klinkhamer	 heeft	 in	 verschillende	 steden,	
vrijwel	 altijd	 op	 groepstentoonstellingen,	
geëxposeerd.	Tot	 in	 Brussel,	 Boedapest	 en	
Stockholm	aan	toe.	

Beeldhouwers
Aanvankelijk	 werden	 op	 die	 tentoon-

stellingen	 voornamelijk	 schilderijen	 ge-
toond.	Maar	in	1918	was	er	in	de	Haagsche	
Kunstkring	 een	 tentoonstelling	 met	 alleen	
maar	 beeldhouwwerken.	 Dat	 was	 een	
doorbraak.	 De	 beeldhouwers	 vonden	 dat	
er	 meer	 aandacht	 voor	 beeldhouwkunst	
moest	 komen	 en	 richtten	 nog	 tijdens	 die	
tentoonstelling	 in	 1918	 de	Nederlandsche	
Kring	 van	Beeldhouwers	 (NKvB)	 op.	Klin-
kenberg	was	een	van	de	oprichters	en	werd	
later	 zelfs	 bestuurslid.	 Daar	 bleef	 het	 niet	
bij.	De	beeldhouwers	werden	ook	tot	actie	

Afb 4 Ineke Ket-Klinkenberg met Uhu op de veiling.

Afb. 3 Samuel Klinkenberg in zijn atelier.

Ineke Ket-Klinkenberg overhandigt in de 
tekenkamer van KZOD het eerste exemplaar 

aan drs. Kriszti Vákár, conservator Moderne en 
Hedendaagse Kunst, RKD.
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opgeroepen	om	later	dat	jaar	een	tentoon-
stelling	met	alleen	maar	beeldhouwwerken	
te	 houden,	 het	 liefst	 in	 het	 Stedelijk	 Mu-
seum	 in	Amsterdam.	 Ze	 hadden	 namelijk	
geconstateerd	 dat	 'beeldhouwwerken	 op	
Schilderijententoonstellingen	meestal	slecht	
verlicht	zijn	en	onwillekeurig	zoo	geplaatst,	
dat	ze	als	zaalversiering	dienst	doen,	en	den	
bezoeker	 zoodoende	 niet	 opvallen."	 Die	
zo	 gewenste	beeldententoonstelling	 kwam	
er	 inderdaad,	 al	 in	1919,	de	eerste	 van	de	
NKvB.	Klinkenberg	was	er	met	tien	beeld-
jes	in	ebben-,	mahonie-	en	coromandelhout	
vertegenwoordigd.	Naast	een	bizon	(afb	5)	
en	een	varaan	waren	dat	allemaal	vogels.	In	
datzelfde	jaar	liet	Klinkenberg	een	leeuwtje	
en	acht	vogels	zien	in	Pulchri	Studio	in	Den	
Haag.	De	NRC	was	 lovend	over	het	werk	
van	Klinkenberg:	"Hij	verrast	opnieuw	met	
zijn	pittige	dieren	in	zwart	ebbenhout."	

Dieren 
De	dierentuin	Artis	 in	Amsterdam	was	

ook	 opgericht	 om	 wetenschap,	 kunst	 en	
cultuur	 te	 bevorderen.	 Het	 was	 een	 po-

pulaire	 werkplek	 voor	 beeldhouwers.	
Klinkenberg	was	 er	 vaak	 te	 vinden,	 en	 hij	
had	er	zelfs	een	eigen	ruimte	voor	zijn	spul-
len.	Ook	 andere	 beeldhouwers	 als	 Joseph	
Mendes	de	Costa,	Lambertus	Zijl	en	Johan	
Altorf	deden	er	 inspiratie	op.	Een	 liggende	
panter	 die	 Klinkenberg	 in	 1927	 voor	 een	
graf	monument	 maakte,	 voor	 de	 tweede	
directeur	van	Artis,	dr.	C.	Kerbert,	is	in	1991	
van	de	Nieuwe	Noorderbegraafplaats	naar	
Artis	verplaatst	en	staat	er	nog	steeds	(afb.	
6).	De	bronzen	gedenkplaat	op	dat	monu-
ment	was	trouwens	gedreven	door	George	
Henri	Lantman,	over	wie	in	2014	ook	al	zo'n	
mooie	 biografie	 is	 gemaakt.	 In	 1931	werd	
ook	in	het	Paleis	voor	Schoone	Kunsten	in	
Brussel	 een	 NKvB-tentoonstelling	 gehou-
den.	Ook	hier	weer	veel	dieren.	Klinkenberg	
had	een	vogel	in	hout	en	een	beer	in	ivoor	

ingezonden.	 Hij	 werkte	 meestal	 in	 hout,	
vooral	 in	 coromandel-	 en	 ebbenhout	 (afb.	
7).	Toch	 heeft	 hij	 ook	 zo'n	 dertig	 werken	
in	brons	gemaakt,	waarvan	ruim	de	helft	in	
portretten,	 vooral	 reliëfs.	De	 auteur	 telde,	
voor	zover	viel	na	 te	 gaan,	78	objecten	 in	
hout	 en	 brons,	 en	 23	 objecten	 in	 ivoor.	
Ivoor	 vond	 hij	 "het	mooiste	materiaal	 om	
kleine	figuren	uit	te	beelden."	Hij	gebruikte	
ivoor	van	olifant,	walrus,	nijlpaard	of	potvis.

Tijdens	de	oorlog	begon	hij	cameeën	uit	
schelpen	 te	 snijden,	 in	 de	 vorm	 van	 gesti-
leerde	 'dierenportretten'	die	zijn	verwerkt	
tot	broches	en	hangers.	58	stuks.	Het	vroeg	
van	hem	een	grote	technische	vaardigheid.	

Lieve man
Ineke	Ket-Klinkenberg	schrijft	ook	over	

de	 persoonlijke	 kanten	 van	 haar	 oudoom.	

Ze	 noemt	 hem	een	 sociaal	 voelend	mens,	
en	een	"lieve	en	buitengewoon	vriendelijke,	
innemende	man.	Hij	maakte	bescheiden	en	
eerlijk	werk	en	ging,	zich	voorzichtig	oriën-
terend,	met	zijn	tijd	mee."	Tussen	1919	en	
1926	ziet	de	auteur	een	hiaat	 in	de	verza-
meling	 vergeelde	 recensies.	 Zij	 veronder-
stelt	dat	de	langdurige	ziekte	en	het	latere	
overlijden	van	zijn	vrouw	in	1921	daarmee	
te	 maken	 hebben	 gehad.	 Hij	 bleef	 achter	
met	zijn	dochter	Caroline.

Aan	 het	 slot	 van	 het	 boek	 staat	 een	
soort	 epiloog,	 door	 de	 auteur	 'Relatie'	
genoemd.	Het	 zijn	 drie	 familiale,	 persoon-
lijke	ontboezemingen,	zoals	van	de	echtge-
noot	van	de	auteur.	Op	het	eerste	gezicht	
lijken	deze	wat	overbodig	 in	 een	beschrij-
ving	van	de	kunstenaar.	Maar	na	lezing	van	al	
het	voorgaande	heb	je	Samuel	Klinkenberg	
wat	beter	leren	kennen,	en	dan	misstaan	die	
drie	korte	persoonlijke	ervaringen	met	de	
beeldhouwer	niet.	

Uhu
Hoe	 is	 het	 eigenlijk	 die	 Uhu	 vergaan?	

Zoals	gezegd	kwam	de	Uhu	in	2011	op	de	
veiling	 bij	 Sotheby's.	 Het	 boek	 vermeldt	
het	niet	maar	Sotheby's	had	het	beeld	wat	
slordig	in	de	catalogus	beschreven:	"Samuel	
Klinkenberg	 (born	 1881),	 German	 School,	
an	oak	figure	of	'Uhu',	circa	1920.	Estimate	
200	—	300	EUR."	Leefde	Klinkenberg	dan	
nog?	Duitse	school?	Eiken?	Circa	1920?	Nu	
dit	boek	er	is	hoeven	we	zo'n	beschrijving	
in	de	toekomst	niet	meer	tegen	te	komen.	
De	Uhu	werd	 niettemin	 verkocht,	 en	 wel	
voor	 €	 4.375,-,	 aan	 iemand	 die	 hem	 op	
waarde	wist	te	schatten.	Hij	kwam	terecht	
in	Bussum	 in	de	Collectie	Meentwijck,	die	
nog	 een	 aantal	 andere	 dierplastieken	 van	
Klinkenberg	bevat.

Afb. 5 Bizon.

Afb. 6 Liggende panter op grafmonument Dr. Kerbert.
AFb. 7 Beer.
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Amsterdam	-	Stadsarchief
020-2511511	/	
www.stadsarchief.amsterdam.nl
Vincent van Gogh, 400 dagen in 
Amsterdam; 
18 december 2015 – 17 april 2016.

Voordat	Vincent	 van	 Gogh	 de	 kunste-
naar	 werd	 die	 we	 nu	 kennen,	 verbleef	 hij	
ruim	een	jaar	in	Amsterdam	voor	zijn	studie	
theologie;	 hij	 wilde	 predikant	 worden.	 Hij	
schreef	 in	 deze	 periode	 vele	 openhartige	
brieven	aan	zijn	broer	Theo.	Deze	brieven	
–	met	prachtige	beschrijvingen	van	de	stad	
aan	 de	 hand	 van	 verschillende	 schilderijen	
en	prenten	–	vormen	het	uitgangspunt	van	
Vincent	van	Gogh,	400	dagen	in	Amsterdam.	
Van	 Gogh	 is	 in	 feite	 de	 conservator	 van	
deze	tentoonstelling,	waarin	we	de	stad	zien	
door	de	ogen	van	de	24-jarige	student	die	
dacht	dat	hij	dominee	zou	worden	en	nog	
niet	wist	dat	hij	kunstenaar	was.

"'t	 Is	 een	mooie	 stad	 hier"	 schrijft	Van	
Gogh	in	1877	aan	zijn	broer	Theo,	"wat	zou	

ik	graag	U	allerlei	dingen	hier	wijzen	en	laten	
zien."	Aan	 de	 hand	 van	 zijn	 gedetailleerde	
brieven	kruipen	we	in	de	huid	van	de	jon-
ge	Van	Gogh	die	 in	Amsterdam	overal	om	
zich	heen	schilderijen	waarneemt	en	op	die	
manier	de	stad	schildert,	niet	 in	verf	maar	
in	woorden.	Door	zijn	eerdere	werk	in	de	
kunsthandel	heeft	hij	een	schat	aan	beelden	
in	 zijn	 geheugen	 opgebouwd.	Veel	 kunste-
naars	 en	werken	 die	 hij	met	 name	noemt	
en	die	de	stad	tot	leven	brengen	zijn	op	de	
tentoonstelling	te	zien:	Rembrandt,	Jacob	en	
Matthijs	Maris,	 Gustave	Doré,	Millet,	 Jozef	
Israëls,	 Bosboom,	 Cornelis	 Springer,	 Jan	
Sluijters,	Piet	Mondriaan	en	James	Whistler	
bijvoorbeeld.

Ook	twee	olieverfschetsen	van	Amster-
dam	 van	Van	Gogh	 zelf	 zijn	 te	 zien,	 nadat	
hij	zich	in	1880	volledig	op	het	kunstenaar-
schap	had	gericht.	Deze	schilderijen	die	hij	
in	1885	maakte	van	de	stad	die	hij	zo	vaak	
in	woorden	heeft	geschetst,	zullen	voor	het	
eerst	 sinds	 vele	 jaren	 samen	 te	 zien	 zijn.	
Zij	vormen	de	afsluiting	van	de	tijd	die	Van	
Gogh	in	Amsterdam	doorbracht.

Den	Haag	-	Gemeente	Museum	Den	Haag
070-3381111	/	www.gemeentemuseum.nl
Kleur ontketend, Moderne kunst in 
de Lage Landen, 18851914; 
t/m 03 januari 2016.
In	de	korte	periode	tussen	1885	en	het	

begin	van	de	Eerste	Wereldoorlog	vindt	 in	
de	 schilderkunst	 van	 de	 Lage	 Landen	 een	
moderne	 Renaissance	 plaats.	 Kleur	 wordt	
bevrijd	 van	 de	 ketenen	 van	 de	 zichtbare	
werkelijkheid.	Gras	 kan	 ineens	 koel	 blauw	
zijn,	een	gezicht	 is	helder	paars	en	bomen	
kleuren	rood.	Kleur	heeft	een	eigen	beteke-
nis	gekregen.	Het	is	een	van	de	belangrijkste	
momenten	in	de	moderne	kunstgeschiede-
nis.	De	inspiratie	komt	van	de	Franse	(neo)

Het	Drents	Museum	breidt	zijn	collec-
tie	 Kunst	 1885	 -	 1935	 uit	 met	 een	 uniek	
paar	zilveren	kandelaars	en	een	bijzondere	
zilveren	 bonbonschaal.	 De	 kandelaars	 van	
zilver	met	email,	 lapis	 lazuli	en	azuriet	 zijn	
ontworpen	 door	 edelsmid	 en	 sierkunste-
naar	Jan	Eisenloeffel	(1876-1957)	en	in	1902	
vervaardigd.	De	zilveren	bonbonschaal,	met	
roodbruin	 en	 wit	 email	 en	 turquoise,	 is	
eveneens	 ontworpen	 door	 Eisenloeffel	 en	
in	1906	uitgevoerd	door	Carel	 J.A.	Begeer.	
De	aankoop	is	mogelijk	gemaakt	door	steun	
van	 de	 Stichting	 Beringer	 Hazewinkel,	 de	
BankGiro	 Loterij	 en	 de	 Stichting	Vrienden	
van	het	Drents	Museum.	De	kandelaars	en	
bonbonschaal	zijn	vanaf	medio	december	te	
zien	op	de	afdeling	Kunst	1885-1935.

"De	 aangekochte	 zilveren	 objecten	
van	 Eisenloeffel	 zijn	 een	 belangrijke	 aan-
vulling	 op	 de	 'Loving	 Cup',	 een	 huwelijks-
bokaal	uit	1924,	en	de	bijzondere	hanglamp	
van	 gebronsd	 koper	met	 vensteremail	 die	
vorig	 jaar	 aan	de	 collectie	 van	het	Drents	
Museum	 zijn	 toegevoegd",	 aldus	Annabelle	
Birnie,	directeur	Drents	Museum.	Het	mu-
seum	heeft	de	objecten	aangekocht	op	de	
PAN	Amsterdam	bij	Jacob	J.	Roosjen	SRI	®.	

Zilveren kandelaars
Op	de	voet	van	de	zilveren	kandelaars	

zijn	 lichtblauwe	 en	wit	 geëmailleerde	 geo-
metrische	 versieringen	 in	 de	 champlevé	
techniek	aangebracht,	evenals	boven	de	voet	
en	onder	de	vetvanger.	De	hoekig	vormge-
geven	stam	loopt	uit	naar	de	ronde	vetvan-
ger.	De	nodus	in	het	midden	van	de	stam	is	
ingelegd	met	cabochon	geslepen	lapis	lazuli	

en	azuriet.	Voor	zover	nu	bekend	is,	zijn	de	
twee	kandelaars	uniek	in	deze	vormgeving.	

Zilveren bonbonschaal
Het	schaaltje	is	ovaal	van	vorm	en	heeft	

aan	de	bovenzijde	een	brede	geometrische	
rand	van	roodbruine	en	witte	emaille	vlak-
jes.	Het	 schaaltje	 is	 aan	weerszijden	bezet	
met	 een	 cabochon	 geslepen	 turquoise.	 In	
de	rechte,	liggende	grepen	is	een	patroon	te	
zien	van	vierkantjes.	Vier	uitlopende	voetjes	
houden	het	schaaltje	staande.	Het	bonbon-
schaaltje	is	ontworpen	door	Jan	Eisenloeffel	
en	vervaardigd	door	Carel	J.A.	Begeer.	

ZILVEREN oBJEcTEN VAN 
EISENLoEffEL NAAR 
DRENTS MUSEUM
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TENTooNSTELLINGAGENDA 
per december 2015

Vincent van Gogh, Singel. 1885. 
Stichting Collectie P. & N. de Boer.



zijn	 in	 die	 tijd	 te	 zien	 op	 talrijke	 wereld-
tentoonstellingen,	op	de	salons	in	Parijs	en	
in	exclusieve	galeries	en	ze	worden	aange-
kocht	door	de	grootste	Franse	en	buiten-
landse	musea.

Oosterse	 invloeden	 -	 in	 eerste	 instan-
tie	 met	 name	 uit	 Japan,	 later	 vooral	 uit	
China	–	waren	essentieel	voor	het	ontdek-
ken	van	een	nieuwe	vormentaal.	De	Franse	
keramisten	 bleven	 continu	 zoeken	 naar	
vernieuwing	 en	 originaliteit.	 De	 art	 deco	
openbaarde	 zich	 zelfs	 voor	 het	 eerst	 bij	
een	aantal	Parijse	kera	misten.	De	inspiratie	
uit	de	natuur,	typisch	voor	de	art	nouveau,	
werd	toen	verlaten.	In	beide	periodes	ech-
ter	konden	de	Fransen	tijdloze	hoogtepun-
ten	bereiken.	Ze	kwamen	tot	een	schijnbare	
eenvoud,	 gekenmerkt	 door	 pure	 vormen,	
nieuwe	 texturen	 en	 bijzondere	 glazuren.	
De	 Nederlandse	 keramist	 Bert	 Nienhuis	
beschreef	in	1921	het	werk	van	zijn	Franse	
collega	 Emile	Decoeur,	 een	 van	 de	 groot-
ste	Franse	keramisten	uit	de	20e	eeuw,	heel	
treffend	 als	 'wondere	 schoonheden	 in	 gla-
zuur	en	vorm'.

Tentoonstellingen	rond	dit	thema	zijn	-	
zelfs	in	Frankrijk	-	zeldzaam.	In	ons	land	was	
het	laatste	uitgebreide	overzicht	in	1913	te	
zien	in	het	Stedelijk	Museum.	Ruim	honderd	
jaar	 later	 is	 het	 hoog	 tijd	 om	 deze	 kera-

miekkunst	weer	te	tonen,	mede	naar	aanlei-
ding	van	het	promotieonderzoek	van	Marc	
Lambrechts	aan	de	Rijksuniversiteit	Leiden.	
Er	worden	ruim	170	objecten	getoond,	af-
komstig	uit	de	collectie	van	het	Gemeente-
museum	Den	Haag	en	privébezit,	maar	ook	
uit	collecties	van	het	Rijksmuseum,	het	De-
sign	Museum	Gent	en	de	Koninklijke	Musea	
voor	Kunst	en	Geschiedenis	in	Brussel.

Doesburg	-	Lalique	Museum
0313-471410	/	www.musee-lalique.nl
Art Nouveau – Fleurs, Faune, Fem
mes; t/m 1 januari 2016.
De	art	nouveau	haalt	haar	inspiratie	uit	

de	natuur.	De	Fransen	formuleren	dit	aan	de	
hand	van	de	drie	grote	F'en:	Fleurs,	Fauna,	
Femmes.

De	periode	van	de	art	nouveau	(1890-
1910)	kenmerkt	zich	door	uiterst	minutieus	
uitgewerkte	 natuurlijke	 vormen	 van	 lijnen	
en	details.	Binnen	deze	kunststroming	heeft	
de	vrouw	de	hoogste	plaats	in	de	cyclus	van	
het	 leven.	 Zij	 heerst	 door	middel	 van	 het	
bloemenrijk	over	de	hemelen	en	met	fauna	
over	de	aarde.	Zij	vormt	het	hoofdelement	
dat	alles	verbindt.

Tijdens	 deze	 tentoonstelling	 zijn	 naast	
de	 objecten	 van	 René	 Lalique	 eveneens	
werken	van	andere	grote	kunstenaars	uit	de	
art	 nouveau	 periode	 te	 bezichtigen	 waar-
onder	 van	 Horta,	 Majorelle,	 Mucha,	 Gallé,	
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impressionisten,	maar	de	kunstenaars	in	de	
Lage	Landen	geven	hier	een	geheel	eigen	in-
vulling	aan.

Het	 Gemeentemuseum	 toont	 de	 wis-
selwerking	 tussen	 beide	 landen	 met	 zo-
wel	 duidelijke	 verschillen	 als	 overeen-
komsten.	 Deze	 unieke	 tentoonstelling	 is	
mede	mogelijk	 door	 de	 renovatie	 van	 het	
Koninklijk	 Museum	 voor	 Schone	 Kunsten	
in	Antwerpen(KMSKA),	waardoor	 de	 top-
stukken	uit	 de	 collectie	 nu	 kunnen	 reizen.	
Van	 de	 Franse	 godfathers	 van	 kleur	 als	
Claude	 Monet,	 Paul	 Signac,	 Henri	 Matisse	
en	 Paul	 Cézanne	 tot	 de	meesters	 van	 de	
Lage	Landen	als	Leo	Gestel,	Jan	Toorop,	Piet	
Mondriaan,	James	Ensor,	Jan	Sluijters,	Henry	
Van	de	Velde	en	Rik	Wouters:	ze	komen	al-
lemaal	samen	en	het	resultaat	 is	een	waar	
feest	voor	het	oog.

In	de	tentoonstelling	is	er	speciale	aan-
dacht	 voor	 de	 Belgische	 kunstenaar	 Rik	
Wouters	 (1882-1916).	 Deze	 schilder	 en	
beeldhouwer	 liet	 in	 de	 korte	 tijd	 dat	 hij	
leefde	een	schitterend	oeuvre	na.	Zijn	schil-
derijen,	met	daarin	vaak	een	hoofdrol	voor	
zijn	vrouw	Nel,	zinderen	van	kleur	en	licht.	
In	België	is	hij	de	publiekslieveling.	In	Neder-
land	heeft	hij	nog	niet	eerder	de	aandacht	
gekregen	die	zijn	werk	verdient.	In	de	ten-
toonstelling	wordt	nu	een	volledige	zaal	aan	
hem	gewijd.

Céramiques sublimes; 
t/m 03 april 2016.
Vanaf	het	einde	van	de	19e	tot	het	begin	

van	de	20e	eeuw	beleeft	de	Franse	keramiek	
een	bloeiperiode.	 In	de	 jaren	1890	 is	haar	
positie	uniek:	 in	Frankrijk	wordt	de	meest	
hoogstaande	en	progressieve	keramiek	van	
de	 wereld	 gecreëerd.	 De	 tentoonstelling	
'Franse	keramiek	1875-1945	-	Céramiques	
sublimes'	 in	 het	 Gemeentemuseum	 Den	
Haag	 biedt	 een	 prachtig	 overzicht	 van	 de	
Franse	 keramiekkunst	 vanaf	 haar	 ontstaan	
tot	 de	 jaren	 na	 de	Tweede	Wereldoorlog.	
Niet	alleen	een	lust	voor	het	oog	van	lief-
hebbers	van	art	nouveau	en	art	deco,	maar	
ook	interessant	voor	kenners	op	het	gebied	
van	keramiek.

'Franse	keramiek	1875–1945	-	Cérami-
ques	 sublimes'	 vertelt	 het	 verhaal	 van	on-
afhankelijke	 kunstenaars.	 Van	 kunstenaars	
die	 niet	 of	 nauwelijks	 gebruiksgoed	maak-
ten,	 maar	 kunstobjecten	 van	 uitzonder-
lijk	 niveau.	Het	 zijn	 deze	 kunstenaars,	met	
pioniers	als	Chaplet,	Delaherche	en	Carriès,	
die	 een	 voortrekkersrol	 speelden	 in	 een	
periode	waarin	de	decoratieve	kunsten	een	
evenwaardige	 plaats	 verwerven	 naast	 de	
beeldende	 kunsten.	 Keramische	 objecten	

Rik Wouters, Herfst.

Piet Mondriaan, Rode wolk.

Andre Mettey.

Mucha.



Katwijk	-	Katwijks	Museum
071-4013047	/	www.katwijksmuseum.nl
Visserstruien; t/m 30 april 2016.
Het	boek	VISSERSTRUIEN	2	van	Stella	

Ruhe	is	onlangs	verschenen.	Daarvoor	heeft	
zij	 na	 twee	 jaar	 intensief	 onderzoek	weer	
65	historische	visserstruien	op	oude	foto's	
uit	 55	Nederlandse	 vissersplaatsen	 gevon-
den,	 die	 voor	 het	 boek	door	 breisters	 uit	
het	hele	land	opnieuw	zijn	gebreid	in	heden-
daagse	wollen	garens.	Na	de	zeer	succesvol-
le	 eerste	 tentoonstelling	VISSERSTRUIEN	
OPNIEUW	 GEBREID	 met	 45	 truien	 uit	
haar	 boek	 VISSERSTRUIEN	 worden	 alle	
truien	uit	boek	2	én	de	meeste	 truien	uit	
het	 eerste	 boek	 opnieuw	 in	 het	 Katwijks	
Museum	geëxposeerd	 in	de	setting	waarin	
ze	 rond	 1900	 door	 vissers	 gedragen	wer-
den.

In	 veel	 Nederlandse	 vissersplaatsen	
waar	 nog	 geheel	 onbekende	 truien	 zijn	

gevonden,	was	men	zich	niet	of	nauwelijks	
meer	 bewust	 van	 het	 feit	 dat	 hun	 vissers	
uit	 die	 tijd	 in	 zelfgebreide	 truien	 werkten	
–	 een	 gewoonte	 die	 door	 contacten	 met	
Engelse	 en	 Schotse	 vissers	 was	 overge-
nomen	 -	 maar	 bleken	 die	 wel	 degelijk	 te	
hebben	bestaan.	Van	deze	truien,	tussen	ca	
1870	 en	 ca	 1925	 uitsluitend	 door	 vissers	
gedragen	als	bovengoed,	zijn	nog	maar	wei-
nig	originele	exemplaren	bewaard	gebleven	
omdat	 ze	 meestal	 eindigden	 als	 dekzwab-
ber.	De	truien	werden	beschouwd	als	werk-
goed,	 waren	 tot	 ca	 1950	 dé	 vissersdracht	
en	vormen	de	basis	van	het	feit	dat	wij	nu	
massaal	 truien	 dragen.	 Ze	waren	 indertijd	
gebreid	van	wollen	sajet	–	die	nu	niet	meer	
bestaat	-	met	motieven	die	uitsluitend	zijn	
opgebouwd	 uit	 variaties	 van	 recht,	 ave-
recht	en	kabels.	Doorgaans	waren	de	truien	
gebreid	in	zwart,	grijs,	diverse	blauwen	-	van	
korenblauw	 tot	marine	 en	 alles	 wat	 daar-
tussen	zit	-	of	naturel.	De	gebruikte	motie-
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Daum,	Guimard,	Van	de	Velde	en	Jan	Toorop.	
Zij	plaatsen	de	periode	van	de	art	nouveau	
voor	de	bezoeker	in	een	bredere	context.

Er	zijn	een	honderdvijftigtal	art	nouveau	
kunstwerken	uit	binnen-	en	buitenland	op-
gesteld.	 Deze	 kunstwerken	 komen	 vanuit	
mondiale	musea	zoals	het	"Musée	des	Arts	
décoratifs",	"Metropolitan	Museum	of	Art".	
"Bröhan-Museum"	 en	 van	 internationale	
collectioneurs.

Een	 groot	 deel	 van	 de	 werken	 is	 niet	
eerder	in	een	museum	tentoongesteld.

Onder	 de	 vele	 werken	 bevinden	 zich	
beelden,	 vazen,	 grafisch	 werk,	 juwelen	 en	
meubilair.	De	materialen	 variëren	 van	 glas,	
brons,	hout,	zilver	tot	goud.

De	 tentoonstelling	 zal	 visueel	 onder-
steund	 worden	 door	 middel	 van	 touch-
screens	en	beeldschermen	met	oude	film-
opnames	 van	 de	 wereldtentoonstelling	 in	
Parijs	in	1900.

Het	 museum	 toont	 tijdens	 de	 exposi-
tie	originele	opnames	van	de	actrice	Sarah	
Bernhardt,	René	Lalique	en	Loie	Füller.

Heerenveen	-	Museum	Belvedère
0513-644999	/	www.museumbelvedere.nl
Goed Gekozen; 
t/m 6 maart 2016.

Van 1900 tot nu  collectie Van Toledo.
De	 collectie	 Van	 Toledo	 omvat	 meer	

dan	100	jaar	moderne	kunst	uit	de	periode	
1900-2015.	 In	 'Goed	Gekozen'	wordt	 een	
zorgvuldig	samengestelde	selectie	getoond.

Vijf	 aandachtsgebieden	 markeren	 in	
chronologische	 volgorde	 de	 ontwikkeling	
van	 de	 verzameling:	 van	 het	 Hollands	 ex-
pressionisme	 (o.a.	 Leo	 Gestel,	 Else	 Berg,	
Charley	Toorop),	het	Groninger	expressio-
nisme	(o.a.	Jan	Wiegers,	Jan	Altink,	Hendrik	
Werkman),	 de	 lyrisch	 abstracte	 schilder-
kunst	(o.a.	Bram	van	Velde,	Geer	van	Velde,	
Willem	 Hussem),	 en	 de	 generatie	 rond	
Zero	(o.a.	Jan	Schoonhoven,	Walter	Leblanc,	
Bernard	Aubertin),	tot	de	eigentijdse	kunst	
(o.a.	Auke	 de	Vries,	 Koen	Vermeule,	 Emo	
Verkerk).

Else Berg.

Jan Wiechers.
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Whistler; t/m 17 januari 2016.
Eén	van	de	hoogtepunten	bij	de	opening	

van	Singer	Laren	 in	1956	was	het	 schilde-
rij	Symhony	in	white.	The	Girl	in	the	muslin	
Dress	 van	 James	Abbott	McNeill	Whistler	
(1834–1903).	 Ruim	 twintig	 jaar	 geleden	
werd	de	authenticiteit	van	het	schilderij	be-
twijfeld.	Sindsdien	 is	het	niet	meer	 te	zien	
geweest.	Singer	Laren	heeft	het	schilderij	la-
ten	onderzoeken	en	dit	kunsthistorisch	en	
materiaal-technisch	 onderzoek	 toont	 aan	
dat	het	doek	wel	degelijk	van	de	hand	van	
Whistler	 is.	 In	de	 tentoonstelling	De	hand	
van	Whistler,	te	zien	van	14	oktober	t/m	17	
januari	2016,	wordt	het	proces	van	authen-
ticatie	en	 restauratie	 in	beeld	 gebracht	en	
zijn	prachtige	werken	van	deze	grote	Ame-
rikaanse	meester	te	zien.

Kirchner, Paradijs in de bergen; 
9 december t/m 10 april 2016.
In	2016	viert	Singer	Laren	haar	60-jarig	

bestaan.	 Als	 start	 van	 dit	 bijzondere	 jaar	
presenteert	Singer	de	tentoonstelling	over	
werk	van	Ernst	Ludwig	Kirchner	(Aschaffen-
burg	1880	–	Davos	1938).	Kirchner	behoort	
tot	de	belangrijkste	kunstenaars	uit	de	eer-
ste	helft	van	de	twintigste	eeuw.	Hij	is	één	
van	de	oprichters	van	de	Duitse	expressio-
nistische	kunstenaarsbeweging	Brücke.

Na	 een	 zenuwinzinking,	 aan	 het	 begin	
van	 de	 Eerste	Wereldoorlog,	 verhuist	 hij	
naar	het	Zwitserse	alpendorp	Frauenkirch	
(Davos).	 In	 het	 isolement	 van	 de	 bergen	
creëert	 hij	 zijn	 eigen	 paradijs	 en	 legt	 dat	
vast	in	woord	en	beeld.

Een	 overzicht	 van	 Kirchners	 werk	 uit	
de	 ruim	 twintig	 jaar	die	hij	 in	Zwitserland	
woonde,	 is	 van	 9	 december	 2015	 t/m	 10	
april	2016	te	zien	in	Singer	Laren.	De	ten-
toonstelling	 is	 gemaakt	 in	 samenwerking	
met	het	Kirchner	Museum	Davos.

ven	 hadden	 een	 eigen,	 vooral	 bezwerende	
betekenis.	Alle	truien,	ook	die	met	dezelfde	
motieven,	werden	door	de	individuele	brei-
sters	anders	gebreid,	waardoor	de	variatie	
enorm	was.	Dit	fraaie	breiwerk	van	talloze	
anonieme	vrouwen	en	meisjes,	waaruit	bij-
zonder	 vakmanschap	 en	 grote	 creativiteit	
spreekt,	 is	 uniek	 erfgoed.	De	 visserstruien	
zijn	van	een	prachtige	eenvoud	en	de	mooie	
patronen	spreken	daarom	ook	nu	nog	heel	
veel	mensen	aan.

Laren	-	Singer	Museum
035-5393939	/	www.singerlaren.nl	
Singer Highlights; 
t/m 17 januari 2016.
In	 Singer	Highlights	 presenteert	 Singer	

Laren	recent	verworven	aanwinsten	in	com-
binatie	met	 hoogtepunten	 uit	 de	 collectie.	
Het	 is	 de	 ambitie	 van	 Singer	 Laren	 om	
de	 verscheidenheid	 van	 het	 Nederlandse	
modernisme	te	laten	zien.

Zo	 is	 de	 collectie	 aangevuld	met	werk	
van	 belangrijke	 Nederlandse	 avant-gardis-
ten.	In	2013	kreeg	Singer	Laren	Jan	Sluijters'	
'Staand	Naakt	op	de	rug	gezien'		geschonken.	
Het	monumentale	werk	maakte	Sluijters	in	
1910	 op	 het	 hoogtepunt	 van	 zijn	 luminis-
tische	 periode.	 Ook	 Lodewijk	 Schelfhout,	
tijdgenoot	 van	 Sluijters,	 is	 met	 een	 nieuw	
werk	 vertegenwoordigd	 in	 de	 collectie.	 In	
Rivage,	Ardennes	uit	1910	 inspireerden	de	
landschappen	 in	 de	 Ardennen	 Schelfhout	
tot	een	kubistische	vormentaal.	

Ook	zal	er	nieuw	werk	te	zien	zijn	van	
bekende	 Larense	 schilders	 zoals	 Anton	
Mauve	en	Lou	Loeber.	Een	bijzondere	aan-
vulling	op	de	collectie	zijn	twee	belangrijke	
werken	van	Jozef	Israëls,	de	Haagse	School-
schilder	 die	 Laren	 als	 kunstenaarsdorp	
heeft	 ontdekt.	 Ze	 zijn	 onderdeel	 van	 de	
10	nieuwe,	 permanente	bruiklenen	 van	de	
Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	die	

Singer	in	2014	aan	de	collectie	heeft	kunnen	
toevoegen.	

In	 2015	 ontving	 Singer	 Laren	 van	 ver-
zamelaar	 Renée	 Smithuis	 een	 omvangrijke	
schenking	 schilderijen	 van	 de	 Bergense	
School.	 Deze	 expressionistische	 schilders-
groep	 was	 beïnvloed	 door	 het	 kubisme	
en	 maakte	 expressief,	 figuratief	 werk	 in	
verzadigde,	stemmige	kleuren.	Deze	belang-
rijke	collectie	van	meer	dan	80	werken	is	te	
zien	in	de	tentoonstelling	Bergense	School.	
De	eerste	Hollandse	expressionsten,	die	te-
gelijkertijd	met	Singer	Highlights	te	zien	is.

Singer	Highlights	is	vanaf	20	september	
2015	t/m	17	januari	2016	te	zien	in	de	tuin-
zalen	van	Singer	Laren.

Jan Sluijters, Staand naakt op de rug gezien, 1910.

James Abbott McNeill Whistler, Symphony in White. 
The Girl in the muslin Dress / Symfonie in wit. 
Meisje in mousseline jurk, ca. 1870, olieverf op 
doek, Singer Laren, Schenking Anna Singer-Brugh 
1956.

Ernst Ludwig Kirchner, Grosses Liebespaar 
(Ehepaar Hembus), 1930, Kirchner Museum Davos.



Oosthuizen	 -	 Kinderboekenmuseum	
Het	Schooltje	van	Dik	Trom
06-20477917	/	hetschooltjevandiktrom.nl
Johanna Kuiper (18961956), (kin
derboeken)schrijver en dominees
vrouw in Etersheim; 
t/m 20 maart 2016.
Zie	elders	in	dit	blad.

Rotterdam	-	Chabot	museum
010-4363713	/	www.chabotmuseum.nl
Henk Chabot, Mens , dier, polder; 
Landschappen, dier- en figuurstuk
ken; t/m 28 februari 2016.
Dit	 is	de	tweede	tentoonstelling	 in	het	

kader	van	het	herdenkingsjaar	2015,	waarin	

het	 bombardement	 op	 Rotterdam	 wordt	
herdacht	en	de	vrijheid	gevierd.	De	collec-
tie	 schilderijen	 van	Chabot	uit	de	periode	
1940–1945	vormt	de	kerncollectie	van	het	
Chabot	 Museum.	 Een	 selectie	 werken	 uit	
deze	periode	wordt	nu	in	een	bredere	con-
text	belicht.

Schilder	en	beeldhouwer	Henk	Chabot	
(1894-1949)	 woonde	 en	 werkte	 aan	 de	
Rotte,	net	buiten	de	stad	Rotterdam.	Hier	
schilderde	hij	in	een	bescheiden	atelier	zijn	
omgeving:	 mensen,	 dieren,	 polders.	 In	 de	
oorlogsjaren	 schilderde	 hij	 op	 indrukwek-
kende	wijze	het	beroemde	schilderij	Brand	
van	 Rotterdam,	 maar	 ook	 onderduikers,	
gevangenen	en	mensen	op	de	vlucht.	Ook	
in	 de	monumentale	 landschappen	 en	 dier-
stukken	worden	universele	 thema's	aange-
sproken	en	zijn	de	emoties	van	die	tijd	-	de	
crisisjaren	 en	 de	 daaropvolgende	 oorlogs-
jaren	-	voelbaar.

De	titel	'Mens,	dier,	polder'	is	gebaseerd	
op	 de	 wijze	 waarop	 Chabot	 zelf	 beknopt	
over	zijn	werk	sprak.	Kernachtiger	kan	het	
bijna	 niet.	 Hij	 schildert	mensen,	 dieren	 en	
polders.	 Ook	 in	 de	 oorlogs	periode.	 De	
selectie	van	de	schilderijen	voor	'Mens,	dier,	
polder'	 is	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 geba-
seerd	 op	 een	 serie	 glasnegatieven	 van	 de	

VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 4 pagina 30 VVNK Nieuwsbrief 2015 nr 4 pagina 31

fotograaf	Ad	Windig	van	vlak	na	de	oorlog,	
die	recent	zijn	teruggevonden	in	de	archie-
ven	van	het	Maria	Austria	 Instituut	 in	Am-
sterdam.	 Van	 deze	 glasnegatieven	 zijn	 nu	
nieuwe	 zwart/wit	 fotoafdrukken	 te	 zien.	
Veel	van	de	gefoto	grafeerde	werken	zijn	in	
de	tentoonstelling	opgenomen.	Opvallend	is	
dat	Chabot	 een	 aantal	werken	 later	 heeft	
aangepast	 of	 zelfs	 geheel	 overschilderd	
heeft.

In	 de	 tentoonstelling	 'Mens,	 dier,	 pol-
der'	is	een	aantal	nog	niet	eerder	getoonde	
schilderijen	van	Chabot	te	zien.	Zo	ook	het	
schilderij	Lachende	kop,	waarvan	de	verblijf-
plaats	lange	tijd	onbekend	was.

Tilburg	-	Nederlands	Textielmuseum
013-5367475	/	www.textielmuseum.nl
Aan boord, Linnengoed voor de 
grote vaart, 19001970; 
t/m 30 oktober 2016.
Met	een	rijke	keuze	aan	tafeldamast	en	

ander	huishoudtextiel	wordt	een	beeld	ge-
schetst	 van	het	 linnengoed	 aan	boord	 van	
de	grote	passagiersschepen	van	ca.	1900	tot	
1970.	Het	werd	speciaal	voor	Nederlandse	
rederijen	als	de	Holland-Amerika	Lijn	of	de	
Koninklijke	 Hollandsche	 Lloyd	 ontworpen.	
De	tentoonstelling	toont	tafeldamast	uit	de	
collectie	van	het	TextielMuseum	en	servies-
goed,	 geïllustreerde	brochures,	een	bijzon-
der	scheepsmodel,	uit	de	collecties	van	Het	
Scheepvaartmuseum	 Amsterdam	 en	 het	
Maritiem	Museum	Rotterdam.

In	het	eerste	kwart	van	de	20ste	eeuw	
groeit	de	passagiers-	en	vrachtvaart	wereld-
wijd	explosief.	Nederlandse	rederijen,	zoals	
de	Holland-Amerika	Lijn	of	de	Koninklijke	
Hollandsche	Lloyd,	exploiteren	een	netwerk	
van	 lijndiensten,	 van	 China	 en	 Japan,	 tot	
Afrika	en	Zuid-Amerika.	De	schepen	wor-
den	 ruimer	 en	 comfortabeler.	Vooral	 voor	
de	1e	 klasse	 komen	er	 grote	 en	 luxueuze	

ruimtes:	een	rook-,	muziek-	en	damessalon,	
conversatie-	en	eetzalen.	De	versiering	van	
het	 interieur	 krijgt	 steeds	 meer	 aandacht.	
Kunstenaars	worden	ingeschakeld	om	meu-
bels,	wanden,	vloeren	én	linnengoed	te	ont-
werpen.	 In	de	 tentoonstelling	 'Aan	boord',	
toont	 het	 TextielMuseum	 tafel	damast	 en	
ander	linnengoed	met	fraaie,	op	de	scheep-
vaart	toegesneden	patronen.	

Van tafellaken tot closetdoek
Dineren	 in	 de	 1e	 klasse	 vindt	 vanzelf-

sprekend	 plaats	 aan	 met	 damast	 gedekte	
tafels.	 De	 Nederlandse	 linnenweverijen	
leveren	 in	 de	 periode	 1900	 tot	 1970	 dui-
zenden	tafellakens,	servetten,	vingerdoekjes,	
maar	ook	droogdoeken	 in	allerlei	 vormen.	
Thee-,	 closet-	en	werkdoeken:	 alles	wordt	
voorzien	van	een	passend	patroon	of	 logo	
van	 de	 rederij.	 De	 'moderne'	 vormgeving	
doet	 in	 het	 eerste	 kwart	 van	 de	 20ste	
eeuw	zijn	intrede.	Geen	kopieën	meer	van	
historische	 patronen,	 maar	 textieldessins	
in	de	stijl	 van	de	art	nouveau.	Theo	Nieu-
wenhuis	ontwerpt	in	1938	voor	de	KNSM	
(Koninklijke	 Nederlandsche	 Stoomboot	

Johanna E. Kuiper, Renzo en Lucia, een vertelling 
van liefde en trouw uit de 17e eeuw. Ontleend 
aan de roman van Manzoni I Promessi Sposi. 
Illustraties: B. Midderigh-Bokhorst. Alkmaar, N.V. 
Gebr. Kluitman,1929.

Blik op de tentoonstelling Henk Chabot.

Tafellaken Koninklijke Hollandsche Lloyd, 
Ontwerper: onbekend, Jaar: 1929, Materiaal: linnen 

Techniek: damastgeweven, Uitvoering: W. J. van 
Hoogerwou & Zn. (Boxtel) Collectie TextielMuseum, 

Fotograaf: Joep Vogels.
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Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl
Munch : van Gogh; t/m 17 januari 2016.

Assen	-	Drents	Museum
0592-377773	/	www.drentsmuseum.nl
Schildersparadijs Drenthe; het landschap 
als inspiratiebron 18501930; t/m 15 mei 
2016.
De Glasgow boys; t/m 7 februari 2016.

Nieuw-Buinen	-	Keramisch	Museum	Goedewaagen
0599-616090	/	www.keramischmuseumgoedewaagen.nl	
Hoogtepunten uit de keramiek van Art 
Nouveau en Art Deco, sieraardewerk, pot
terie, tegels en tegeltableaus, plastiekjes, 
herzien en aangevuld; t/m 23 december 
2015.
Tegelkunst rond 1900, bruiklenen uit de 
collectie Meentwijck; t/m 23 december 
2015.

Tentoonstellingen	uitgebreid	beschreven	in	eerder	verschenen	uitgaven	van	'Rond	1900'

Maatschappij)	 damast	 in	 art	 nouveau	 stijl;	
met	driemaster,	inktvissen	en	schelpen.	Zijn	
tijdgenoot	Chris	Lebeau	tekent	een	damast-
patroon	met	gestileerde	meeuwen	voor	de	
KPM	(Koninklijke	Paketvaart	Maatschappij).	
De	Holland-Amerika	 Lijn	 houdt	 het	meer	
ingetogen	 en	 toont	 meestal	 slechts	 haar	
logo	 in	de	 stijl	 van	de	nieuwe	zakelijkheid.	
Na	de	Tweede	Wereldoorlog	wordt	er	aan	

de	 vormgeving	 van	 het	 scheepslinnengoed	
minder	 aandacht	 besteed.	 Het	 passagiers-
vervoer	 loopt	 terug	 en	de	bestellingen	bij	
de	linnenweverijen	nemen	geleidelijk	af,	tot-
dat	omstreeks	1970	voor	vele	fabrieken	het	
doek	valt.	Dit	luidt	het	einde	in	van	de	pro-
ductie	van	linnen	goed	in	Nederland.

Veendam	-	Veenkoloniaal	Museum
0598-364224	/	
www.veenkoloniaalmuseum.nl
Jacobus Abraham Huizinga: meu
belfabrikant; 
t/m 6 maart 2016.
Zie	elders	in	dit	blad.

Tafellaken Rotterdamsche Lloyd (RL) met 
werkschrift fa. Elias, Ontwerper: onbekend, Jaar: 
1936, Materiaal: linnen, Techniek: damastgeweven 
Uitvoering: J. Elias Textielfabrieken (Eindhoven) 
Collectie TextielMuseum, Fotograaf: Joep Vogels.


