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Mededelingen

Voor	 de	VVNK	 is	 2016	 met	 een	 vlie-
gende	start	begonnen.	Op	30	 januari	 is	de	
scriptie	prijs	2016	uitgereikt	in	een	druk	be-
zochte	bijeenkomst	in	het	Nationaal	Onder-
wijsmuseum	in	Dordrecht.	Er	staan	al	weer	
de	 nodige	 excursies	 in	 ons	 eigen	 land	 op	
stapel	en	dit	jaar	zullen	wij	een	buiten	landse	
reis	naar	Bremen	en	omstreken	maken.

UITREIKING VVNK ScRIpTIEpRIJS 
2015 IN HET NATIoNAAL oNDER-
WIJSMUSEUM IN DoRDREcHT

Thea de Hilster

Op	 zaterdag	 30	 januari	 werd	 in	 het	
Nationaal	Onderwijsmuseum	in	Dordrecht	
de	VVNK	Scriptieprijs	2015	uitgereikt	door	
de	voorzitter	van	de	jury	Lieske	Tibbe.

Na	 een	 korte	
samenvatting	 van	
de	 drie	 ingezonden	
scripties	 en	de	mo-
tivatie	 van	 de	 jury	
nam	 Stefanie	 van	
Rootselaar	 de	 1e	
prijs	 in	 ontvangst,	
een	fraaie	oorkonde	
en	 een	 geldbedrag	
van	 €	750.	 Haar	

scriptie	Eduard Frankfort (1864-1920), leven 
en werk van een veelzijdig kunstenaar sprong	
er	 uit	 wat	 betreft	 precisie,	 systematische	
aanpak	en	raadpleging	van	al	het	materiaal	
dat	beschikbaar	was.	Er	was	geen	persoon-
lijk	 archief,	 maar	 de	 schrijfster	 heeft	 toch	
veel	 boven	water	 gekregen.	 Een	 echt	 pio-
nierswerk	volgens	de	jury.

De	 2e	 prijs	 was	 voor	 de	 scriptie	 Een 

flinke portie wansmaak. Facetten van het ver-
zamelen en tentoonstellen van symbolische 
kunst in Nederland	 van	Thijs	 de	 Raedt.	 Hij	
ontving	 een	 oorkonde	 en	 een	 geld	bedrag	
van	€	250.	Het	was	een	avontuurlijke	scrip-
tie,	volgens	de	jury.	Hij	had	een	nog	niet	eer-
der	 als	 zodanig	 bestudeerd	onderwerp	 bij	
de	kop	gepakt,	namelijk	het	verzamelen	en	
het	 tentoonstellen	 van	 symbolische	 kunst,	
en	daarin	min	of	meer	zijn	eigen	route	uit-
gestippeld.	Beide	hoofdbestanddelen	van	de	
scriptie	 waren	 volgens	 de	 jury	 niet	 hele-
maal	 met	 elkaar	 in	 evenwicht	 wat	 betreft	
tijdvak	waarin	een	en	ander	plaatsvond	en	
de	verzamelintenties	die	noodzakelijkerwijs	
verschillend	 zijn	 bij	 musea	 en	 particuliere	
collectioneurs.

Stefanie	 van	
Rootselaar	 vertelde	
daarna	 iets	 over	
Eduard	Frankfort	en	
haar	 motivatie	 om	
juist	 iets	 over	 hem	
te	weten	 te	komen.	
Ze	 studeerde	 mo-
derne	 kunst	 aan	
de	 universiteit	 van	

Amsterdam.	Maar	tijdens	een	jaar	stage	bij	
veilinghuis	Christies,	 waarbij	 ze	 herkomst-
onderzoek	 deed	 naar	 voorwerpen	 uit	 de	
19e	eeuw,	werd	ze	geraakt	door	twee	schil-

derijen	van	Frankfort	die	hij	had	geschilderd	
in	Zuid-Afrika.	En	zo	ontstond	haar	onder-
werp	 voor	 de	 masterscriptie.	 Over	 het	
leven	en	werk	van	Eduard	Frankfort	zult	u	
in	 het	 komende	 nummer	 van	 Rond	 1900	
het	een	en	ander	kunnen	lezen.	

Na	het	verhaal	van	Van	Rootselaar	ver-
telde	Jacques	Dane,	hoofd	collectie,	onder-
zoek	 en	 bibliotheek	 van	 het	 Onderwijs-
museum,	 over	 het	 museum	 en	 zijn	
ontstaansgeschiedenis.

Het	 museum	 heeft	 meer	 dan	 350.000	
objecten	 waaronder	 een	 grote	 collec-
tie	 schoolplaten	 die	 ze	 hebben	 gekregen	
uit	 het	 archief	 van	Wolters	Noordhoff	 uit	
Groningen.	 Daarbij	 waren	 ook	 vele	 origi-
nele	tekeningen.

Het	eerste	Onderwijsmuseum	ontstond	
in	1877	aan	de	Prinsengracht	in	Amsterdam.	
We	 zouden	 dit	 nu	 geen	 museum	 meer	
noemen,	 maar	 meer	 een	 beurs.	 Het	 was	
namelijk	een	plek	waar	 schoolbesturen	en	
leerkrachten	nieuwe	kennis	konden	opdoen	
en	 waar	 leermiddelen	 en	 school	meubilair	
werden	getoond.	In	de	loop	der	jaren	ver-
schenen	deze	'musea'	op	steeds	meer	plek-
ken	in	het	land.	Tot	de	laatste	in	1960	sloot.	
Eind	 jaren	 1970	 kwam	 er	 in	 Zoetermeer	
een	 nieuw	 schoolmuseum.	 In	 de	 biblio-
theek	 die	 daar	 vrijkwam	 kwamen	 allerlei	

De VVNK-stand op de Art Deco & Design in 
januari leverde 14 nieuwe leden op.
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Programma	Alkmaar
11:00	uur Ontvangst	in	Grand	Café	Koekenbier,	Kennemerstraatweg	16,	Alkmaar.
11:30	uur Algemene	Ledenvergadering.
12:30	uur Inleiding	op	de	tentoonstelling	over	G.W.	van	Blaaderen	door	

gastconservator	Kees	van	der	Geer.
13:00	uur Lunch	in	Grand	Café	Koekenbier.
13:45	uur Start	wandeling	vanaf	Grand	Café	Koekenbier	naar	Stedelijk	Museum	

Alkmaar,	Canadaplein	1,	langs	panden	uit	onze	periode	(huis	de	Lange	van	
architect	J.	Wils	en	de	voormalige	Wilhelminaschool	(nu	grafisch	atelier)	
van	de	Alkmaarse	archiect	C.J.	Ooms)	o.l.v.	gidsen.

15:00	uur Bezoek	aan	tentoonstelling	Van Blaaderen. Modernist in Bergen	met	
toelichting	op	zaal	door	Kees	van	der	Geer.
Na	afloop	een	drankje	in	het	Stedelijk	Museum	Alkmaar.

EVENEMENTEN

Zaterdag 19 maart 2016
Algemene Ledenvergadering en 
wandeling door Alkmaar naar de 
tentoonstelling Van Blaaderen in 
het Stedelijk Museum Alkmaar

Samenvatting

Na	 de	Algemene	 Ledenvergadering	 zal	
onze	 secretaris	 Kees	 van	 der	 Geer	 een	

inleiding	houden	op	de	tentoonstelling	over	
Gerrit	Willem	van	Blaaderen	in	het	Stedelijk	
Museum	in	Alkmaar.	Van	der	Geer	is	hierbij	
als	gastconservator	betrokken.	Na	de	lunch	
krijgen	we	-	onderweg	naar	het	museum	-	
de	kans	 iets	van	de	architectuur	uit	 'onze'	
periode	1880-1940	te	zien.	Onder	meer	van	

onderwijsinstellingen	 en	 in	 de	 ruimte	 die	
op	zolder	overbleef	kwam	de	collectie	die	
het	Ministerie	 van	Onderwijs	 in	 zijn	 bezit	
had.	Na	 diverse	 plekken	 zit	 het	Nationaal	
Onderwijsmuseum	nu	in	Dordrecht	in	een	
prachtig	gerestaureerd	gebouw.

We	 zagen	 diverse	 bijzondere	 school-
platen	 langs	 komen,	 waaronder	 een	 plaat	
van	Isings	die	voor	het	katholieke	onderwijs	
was	aangepast:	je	zag	dezelfde	klas,	maar	nu	
stond	er	ook	nog	een	Mariabeeld	in	en	hing	
er	een	kruis	aan	de	muur.	Dane	liet	platen	
zien	met	een	Franse	titel,	waar	een	Neder-

landse	 tekst	onder	was	geplakt.	Zo	had	 je	
een	veel	groter	afzetgebied.

Maar	 ook	 een	 plaat	 uit	 de	 oudste	 serie	
van	 50	 schoolplaten	 over	 vaderlandse	
geschiedenis,	nagemaakt	naar	schilderijen.	Op	
al	die	platen	gaat	er	een	persoon	dood.	De	
platen	dienden	om	daarbij	geschiedenisverha-
len	 te	 vertellen.	Vertellen	 en	 zien	 zorgen	 er	
voor	dat	een	kind	het	verhaal	beter	onthoudt.

In	het	tweede	deel	liet	de	heer	Dane	ons	
kennis	maken	met	o.a.	Jetses	en	zijn	tekenin-
gen	voor	het	leesplankje	'aap	-	noot	-	mies'	
en	 zijn	 schoolplaten.	Maar	 ook	 platen	 van	
het	 reform-onderwijs	 waarbij	 de	 filosofie	
was	dat	een	 'kind	met	kunst'	 zorgde	voor	
een	beter	kind.

We	 zagen	 de	 slak	 van	Azu,	 een	 nage-
bouwde	slak	die	helemaal	uit	elkaar	gehaald	
kan	worden	en	waarin	je	kunt	zien	hoe	de	
slak	 is	gebouwd.	Het	onzichtbare	werd	op	
die	manier	zichtbaar	gemaakt.	

Dane	eindigde	zijn	verhaal	met	de	plaat	
van	 Jetses	 over	 de	 walvisvaart	 naar	Nova	
Zembla,	 een	 plaat	 die	 in	 vele	 klaslokalen	
heeft	gehangen.

Zo	werden	kunst	rond	1900	en	onder-
wijs	verenigd.

Het	 laatste	onderdeel	 van	de	dag	 -	 de	
rondleiding	 door	 het	museum	 -	was	 voor	
alle	deelnemers	aan	deze	dag	een	feest	der	
herkenning.	
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de	architecten	Wils	en	Ooms.	De	dag	wordt	
afgesloten	met	het	bezoek	aan	de	tentoon-
stelling	Van	Blaaderen	en	een	drankje	in	het	
museum.

Aanmelding en kosten
Aanmelding	 vóór	 1	 maart	 2016	 via	

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

De	kosten	voor	deze	excursie	bedragen	
€	19.	Jongeren	t/m	26	jaar	betalen	€	9,50.	
Introducees	(na	ALV)	€	25.	Toegang	tot	het	
museum	 valt	 hier	 niet	 onder	 (gratis	 met	
Museumkaart	of	Rembrandtpas).	Er	is	geen	
maximum	aantal	deelnemers,	maar	de	ALV	
is	alleen	toegankelijk	voor	VVNK-leden.

Adressen en bereikbaarheid
Grand	Café	Koekenbier	
Kennemerstraatweg	16,	Alkmaar
Per	voet	1,7	km	vanaf	station	Alkmaar.
Met	bus	vanaf	station	Alkmaar:	bus	1,	4	

of	167	Bushalte	Medisch	Centrum	Alkmaar	
(5	minuten).	

Met	auto:	Singelparkeergarage	 	
Wilhelminalaan.

Stedelijk	Museum	Alkmaar
Canadaplein	1,	Alkmaar
Per	voet	750	meter	van	Station	Alkmaar.	
Parkeergarage	De	Vest	 		
Paardenmarkt,	Alkmaar.

Telefonische bereikbaarheid op de 
dag zelf
Kees	van	der	Geer	 06	5381	1260
Thea	de	Hilster		 06	2348	3329

Gerrit Willem van Blaaderen

Het	Stedelijk	Museum	Alkmaar	presen-
teert	 een	 overzicht	 van	 het	 werk	 van	 de	
kunstenaar	 Gerrit	 Willem	 van	 Blaaderen	
(1873-1935).	 In	 1903	 begon	Gerrit	Willem	
van	Blaaderen	zijn	carrière	in	Laren,	waar	hij	
werkte	 in	 de	 trant	 van	 de	Haagse	 School-
schilder	 Anton	 Mauve.	 Twee	 jaar	 later	
huwde	 hij	 Riet	Hoogendijk,	 de	 zus	 van	 de	
verzamelaar	 Cornelis	 Hoogendijk,	 die	 een	
enorme	 en	 belangwekkende	 kunstcollectie	
had	aangelegd.	Daarin	bevond	zich	werk	van	
oude	meesters,	maar	ook	dat	van	moderne	
kunstenaars	 als	 de	 impressionist	 Alfred	
Sisley,	 de	 post-impressionist	 Paul	 Cézanne	
en	het	Franse	werk	van	Vincent	van	Gogh.	
Van	Blaaderen	werd	door	deze	kunstenaars	
in	 grote	mate	 beïnvloed.	Het	werk	 dat	 hij	
maakte	op	zijn	vele	reizen	naar	Frankrijk	is	
licht	 van	 kleur	 en	 (neo)-impressionistisch,	
maar	vanaf	1910	werd	de	 invloed	van	Paul	
Cézanne	 in	 zijn	 werk	 steeds	 groter.	 Hij	
koesterde	 voor	 deze	 pionier	 van	 de	 mo-
derne	 kunst	 een	 buitengewone	 fascinatie.	
In	Taormina	(Sicilië),	waar	hij	in	1924	samen	
met	 Leo	 Gestel	 enkele	 maanden	 verbleef,	

vond	 hij	 een	 heel	 eigen	 stijl,	 superieur	 in	
compositie	en	kleur.	Later	 in	Bretagne	ging	
Van	Blaaderen	terug	naar	het	figuratieve	en	
vervaardigde	hij	 imposante	doeken	van	vis-
sers.	In	Bergen,	waar	hij	de	laatste	veertien	
jaar	 van	 zijn	 leven	 doorbracht,	 liet	 hij	 zich	
ook	inspireren	door	de	beeldtaal	van	de	ex-
pressionistische	kunstenaars	van	de	Bergen-
se	School,	die	zich	kenmerkt	door	de	hoe-
kige	krachtige	vormen	in	verzadigde	kleuren	
en	met	sterke	contrasten	geschilderd.

Van	 Blaaderen	 werd	 in	 zijn	 tijd	 gezien	
als	één	van	de	belangrijkste	moderne	kun-
stenaars	 van	 Nederland;	 voor	 zijn	 werk	
werd	destijds	meer	betaald	dan	voor	werk	
van	 zijn	 nu	meer	 bekende	 tijdgenoten	 Jan	
Sluijters,	Leo	Gestel	of	Piet	Mondriaan.	Hij	

liet	een	 relatief	klein	oeuvre	na	van	onge-
veer	 300	 schilderijen	 en	 100	 werken	 op	
papier.	Op	de	tentoonstelling	in	het	museum	
in	Alkmaar	worden	de	belangrijkste	werken	
van	de	kunstenaar	getoond	van	27	februari	
t/m	 28	 augustus	 2016.	 De	 tentoonstelling	
heeft	 als	 gastconservator	 onze	 secretaris	
Kees	van	der	Geer,	die	ook	tekent	voor	een	
boek	over	 de	 kunstenaar	 dat	 ter	 gelegen-
heid	van	de	tentoonstelling	gaat	verschijnen	
op	27	februari.	Zie	verder	voor	informatie	
in	de	tentoonstellingsagenda.	Eén	schilderij	
dat	te	zien	zal	zijn	is	hier	al	het	vermelden	
waard	omdat	het	is	uitgeleend	uit	de	in	het	
Drents	 museum	 ondergebrachte	 collectie	
van	de	SSK.
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Zaterdag 23 april 2016
Bezoek aan de Société Musée 
Lalique Pays Bas in Doesburg.
Een kopje koffie, gevolgd door 
een pianorecital, een inleiding 
over het museum en Lalique, 
een huisgemaakte lunch en een 
bezoek aan de tentoonstelling "Art 
Nouveau – Fleurs, Faune, Femmes".

Beschrijving excursie

Midden	 in	 het	 historische	 stadje	
Doesburg	ligt	het	Laliquemuseum	dat	geheel	
gewijd	is	aan	de	Da	Vinci	van	de	juwelen-	en	
glaskunst	René	Lalique	(1860-1945).

Op	 dit	 moment	 is	 er	 de	 internatio-
nale	 tentoonstelling	 "Art	Nouveau-	Fleurs,	
Faune,	 Femmes"	om	de	 periode	 van	René	
Lalique	in	een	bredere	context	te	plaatsen.

Tijdens	 deze	 tentoonstelling	 zijn	 er	
naast	 de	 objecten	 van	René	 Lalique	 even-
eens	werken	van	andere	grote	kunstenaars	
uit	 de	 art	 nouveau	 periode	 te	 bezichtigen	
waaronder	Horta,	Marjorelle,	Mucha,	Gallé,	
Daum,	Van	de	Velde	en	Jan	Toorop.

Een	 groot	 deel	 van	 de	 werken	 is	 niet	

eerder	 tentoongesteld	en	 is	 afkomstig	 van	
het	Metropolitan	Museum	of	Art	en	Musée	
der	Arts	Decoratifs.

Naast	het	bezoek	aan	dit	museum	heb-
ben	 we	 in	 samenspraak	 met	 het	 museum	
een	feestelijk	arrangement	samengesteld.

Naast	de	lezing	over	de	kunstenaars	en	
werken	 uit	 de	 art	 nouveau	 periode	 komt	
eveneens	het	ontstaan	van	het	museum	ter	
sprake.

Er	 wordt	 een	 zeer	 luxe	 huisgemaakte	

lunch	 geserveerd	 en	 er	 zijn	 gidsen	 die	 zo	
nodig	al	onze	vragen	kunnen	beantwoorden.

Aanmelding en kosten
Aanmelding	vòòr	11	april	via	de	website	

www.vvnk.nl/evenementen	of	alleen	als	dat	
niet	kan	via	bijgaande	aanmeldstrook.	

De	kosten	voor	deze	excursie	(inclusief	
toegang	 tot	 het	 museum)	 bedragen	€	 27	
voor	leden,	€	29	voor	introducees	en	jon-
geren	t/m	26	jaar	€	13,50.

Maximaal	1	introducee	per	lid.

Dieetwensen:	 daaraan	 kan	 alleen	 vol-
daan	 worden	 als	 het	 direct	 bij	 de	 opgave	
vermeld	wordt.

Adres en bereikbaarheid
Adres	museum
Gasthuisstraat	1,	6981	CP	Doesburg
Adres	ontvangst
Gasthuisstraat	 8	 aan	 de	 overzijde	 van	

het	museum

Per	auto:	in	het	centrum	is	er	betaald	par-
keren	maar	 op	 loopafstand	 kan	men	 gratis	
parkeren	bijvoorbeeld	op	het	terrein	Bleek.

Per	OV:	vanaf	station	Dieren	met	bus	26	
richting	Doesburg,	halte	Meipoort

Vanaf	station	Arnhem	bus	27/29	richting	
Doesburg,	uitstappen	halte	Meipoort.

Vanaf	halte	Meipoort	de	Meipoortstraat	
richting	 centrum	 lopen,	 rechtsaf	 de	 Berg-
straat	in.	Bij	de	kruising	linksaf	de	Gasthuis-
straat	in.

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

Toegankelijkheid museum
Het	museum	is	tijdelijk	gevestigd	in	een	

historisch	 pand	 en	 absoluut	 niet	 geschikt	
voor	 rolstoelgebruikers	of	deelnemers	die	
slecht	 (trappen)	 kunnen	 lopen.	 De	 trap-
pen	 zijn	niet	 zo	 zeer	hoog	maar	wel	 smal	
en	bochtig.	Deelnemers	die	moeilijker	een	
trap	op	kunnen	worden	door	medewerkers	
geholpen.

Programma	Doesburg

11:00	uur Ontvangst	met	koffie/thee	met	iets	lekkers.
11:30	uur Lezing	door	conservator	Janssens	en	kort	pianorecital.
12:00	uur Rondleiding	langs	een	deel	van	de	collectie.
12:30	uur Zeer	luxe	huisgemaakte	lunch.
13:15	uur Vervolg	rondleiding.
14:15	uur Het	stellen	van	vragen	en	bezoek	aan	mediaruimte/museumwinkel.
14:45	uur Afsluiting	met	koffie	en	thee.

EVENEMENTEN (VERVoLG)
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Het	 Drents	 Museum	 organiseert	 van	
1	 juli	 t/m	 18	 september	 a.s.	 een	 kleine	
expositie	 over	 de	 kunstenaar	 Theo	
Goedvriend	 (1879-1969).	Wij	 zijn	 nog	 op	
zoek	 naar	 vroege	 werken	 uit	 zijn	 sym-
bolistische	 periode	 (rond	 1900),	 toen	 hij	
in	 de	 kring	 van	 kunstenaar	 Willem	 van	
Konijnenburg	verkeerde.	In	tegenstelling	tot	
zijn	schilderijen	van	paddenstoelen	en	vele	
(buitenlandse)	 landschappen,	 is	 er	 weinig	
werk	 en	 informatie	 over	 deze	 periode	
bekend.	Bent	u	in	het	bezit	van	een	derge-
lijk	schilderij	of	tekening?	Graag	een	bericht	
(bij	voorkeur	incl.	foto)	aan	Annemiek	Rens,	
conservator,	via	

a.rens@drentsmuseum.nl

NOTEREN IN UW AGENDA!
Reis VVNK naar Bremen en 
Worpswede

Op	 24,	 25	 en	 26	 juni	 organiseren	 we	
onze	 tweejaarlijkse	 buitenlandse	 reis.	 Dit-
maal	gaan	we	naar	Bremen	en	Worpswede.	

In	grote	lijnen	ziet	het	programma	er	als	
volgt	uit:

Vrijdagochtend	 24	 juni	 vertrekken	 we	
naar	Bremen.

Daar	 aangekomen	 gaan	 we	 naar	 de	
Böttcherstrasse.	 Deze	 straat	 werd	 in	
1926	-	1930	verbouwd	in	art	deco	stijl,	al-

les	uitgevoerd	in	donkerrode	baksteen.	Het	
straatje	is	nog	geheel	intact	en	zeer	bijzon-
der.	 In	 het	 straatje	 ligt	 een	 klein	 museum	
gewijd	aan	Paula	Modersohn-Becker.

Bremen	 is	 een	 gezellige	 stad	 met	 een	
prachtig	oud	centrum	met	onder	meer	een	
fraaie	Dom	en	een	schitterend	stadhuis	en	
leent	zich	prima	voor	een	gezellige	avond.

De	zaterdag	is	ingeruimd	voor	een	uit-
gebreid	bezoek	aan	Worpswede.

Worpswede	was	in	de	periode	1889	tot	
het	einde	van	de	Tweede	Wereldoorlog	een	
beroemde	kunstenaarskolonie.	Rilke	woonde	
er	maar	ook	de	architect	Bernard	Hoetger	
en	 vele	 schilders	 zoals	 Otto	 Modersohn,	
Frits	Mackensen,	Fritz	Overbeck	en	Heinrich	
Vogeler.	 De	 belangrijkste	 kunstenares	 was	
Paula	Modersohn-Becker.	

AANKoNDIGING BUITENLANDSE 
REIS

We	 maken	 een	 uitgebreide	 wandeling	
door	dit	zeer	bijzondere	plaatsje	waarin	de	
sfeer	van	weleer	nog	goed	te	voelen	 is.	Er	
zijn	meerdere	kleine	musea	en	galeries.

Op	 zondagochtend	 gaan	 we	 naar	 de	
Kunsthalle	 van	Bremen.	Dit	museum	heeft	
een	 onder	 meer	 een	 fraaie	 verzameling	
schilderijen	uit	'onze	periode'.

Indien	de	 tijd	het	 toelaat	bezoeken	we	
op	 de	 terugweg	 nog	 een	 museum	 gewijd	
aan	Felix	Nussbaum	in	Osnabrúck.

Nadere	informatie	over	de	reis	volgt	in	
de	komende	Rond	1900.
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Theo Goedvriend (1879-1969), Slang en ree, 
1917, aquarel, gouache en zwart krijt, 67 x 67 cm, 

particuliere collectie.

GEzocHT:
VRoEG SyMBoLISTIScH WERK 
VAN THEo GoEDVRIEND
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Thea de Hilster

Jonge	 architecten	 morrelden	 honderd	
jaar	geleden	aan	de	gevestigde	orde.	Nieuwe	
creaties	met	 expressieve	 vormen	 kwamen	
in	hen	op.	"Iemand	heeft	deze	bouwstijl	de	
Amsterdamse	School	genoemd	en	als	je	iets	
een	naam	geeft	bestaat	het',	aldus	Vladimir	
Stissi,	hoogleraar	klassieke	archeologie	aan	
de	 Universiteit	 van	Amsterdam.	 Hij	 heeft	
een	 studie	 gedaan	 naar	 de	Amsterdamse	
sociale	woningbouw	 tussen	1909	en	1942.	
"Het	was	eigenlijk	een	bundeling	van	archi-
tecten	als	Staal,	Kramer	en	Wijdeveld',	aldus	
Stissi.	Van	der	Meij	was	er	al	mee	begonnen	
met	de	bouw	van	het	Scheepvaarthuis.	

Er	 zijn	 veel	 Amsterdamse	 School-
woningen	gebouwd	door	particulieren.	Maar	
er	waren	ook	veel	woningbouw	corporaties	
betrokken	bij	de	bouw	van	woningen	in	de	
stijl	van	de	Amsterdamse	School,	zoals	het	
woningcomplex	 van	 Michiel	 de	 Klerk	 in	
de	 Spaarndammerbuurt	 -	 gebouwd	 voor	
woning	bouwvereniging	Eigen	Haard	-	waar	
nu	museum	Het	Schip	in	zit.	

Amsterdamse	 woningbouwcorporaties	
betrokken	bij	de	Amsterdamse	School
• Eigen Haard,	als	Dr.	Schaepman	(1907),	

Eigen	Haard	(1909),	ACOB	(1907),	Ons	
Huis	(1916)	en	Ons	Belang	(1915)

• Stadgenoot,	als	Het	Oosten	(1911),	de	
AWV	(1910)	en	Vereniging	Amsterdams	
Bouwfonds	(1906)

• De Alliantie,	 als	 de	Dageraad	 (1916),	
Amsterdam-	Zuid	(1911),	HIJSM	(1912)	
en	PWV	(1918)

• Rochdale,	als	Rochdale	(1903)	en	Patri-
monium	(1911)

• De Key,	 als	 Bouwmaatschappij	 tot	
verkrijging	 van	 Eigen	Woningen	 (1868),	
Onze	Woning	 (1919)	 en	 Het	Westen	
(1910)

• Ymere,	 als	de	Gemeentelijke	Woning-
dienst	 (1915),	 de	 Arbeiderswoning	

(1906),	 Handwerkers	 Vriendenkring	
(1912)	en	Zomers	Buiten	(1917)

• Samenwerking,	 als	 Samenwerking	
(1908)	en	vereniging	Het	Nieuwe	Huis	
(1913)

Dit	 jaar	 zijn	 er	 veel	 activiteiten	 in	 het	
kader	 van	 100	 jaar	Amsterdamse	 School.	
Zo	 zal	 in	 de	 uitbreiding	 van	museum	Het	
Schip	een	vaste	tentoonstelling	komen	over	
de	Amsterdamse	School	met	aandacht	voor	
volkshuisvesting,	de	architectuur,	de	inspira-
tiebronnen,	de	ambachten	en	de	toegepaste	
kunst.	De	uitbreiding	van	het	museum	is	be-
gin	maart	klaar.	Daarna	zal	de	tentoonstel-
ling	in	maart	worden	geopend.	Het	museum	
heeft	 veel	 activiteiten	 rond	 architectuur,	
zoals	fiets-	en	wandeltochten.	Kijk	hiervoor	
naar	hun	website:	www.hetschip.nl.

ARCAM,	 het	 Architectuurcentrum	
Amsterdam	 presenteert	 in	 2016	 een	 pro-
gramma	 over	 de	 invloed	 van	 de	Amster-
damse	School	op	het	hedendaagse	bouwen	
en	daarmee	het	effect	van	het	ontwerp	op	
de	openbare	 ruimte.	De	keus	 van	de	Am-
sterdamse	schoolarchitecten	voor	baksteen	
en	ornament,	 voor	de	 gevel	 als	 expressie-
middel	en	het	woonblok	als	straatbepalend	
element	vormen	tezamen	een	publiek	state-

ment.	 Er	 is	 een	 duidelijke	 herwaardering	
van	deze	ontwerpkeuzes	zichtbaar,	zowel	in	
materiaal,	gebouw-	als	gebiedsontwikkeling.	
Voorbeelden	 hiervan	 zijn	 transformaties	
(Kraaipanschool),	 stratenplan	 (nieuwbouw	
Houthavens)	 en	 materialisering	 (Brede	
School	van	Marlies	Rohmer).

In	 een	 fototentoonstelling,	 die	 wordt	
gehouden	van	8	april	tot	30	september	2016	
is	te	zien	hoe	deze	hedendaagse	ontwerpen	
van	gebouw	en	woonblok	de	publieke	ruim-
te	bepalen.	De	 tentoonstelling	gaat	ook	 in	
op	de	hedendaagse	materialisering	en	stijl-
kenmerken,	waarin	prefab	cassettes	het	am-
bachtelijke	metselwerk	hebben	vervangen.

In	het	Stedelijk	Museum	komt	een	grote	
overzichtstentoonstelling	 van	 zo'n	 500	
voorwerpen	van	interieurontwerpen:	meu-
bels,	 lampen,	 klokken,	 keramiek,	 textiel	 en	
grafische	toepassing	als	behang.	

De	Open	Monumentendagen	van	10	en	
11	 september	 2016	 brengen	 een	 ode	 aan	
de	Amsterdamse	 School.	Daarnaast	wordt	
vanaf	april	2016	elke	tweede	zondag	van	de	
maand	een	bijzonder	Amsterdamse	School	
monument	geopend	voor	het	publiek.

Zie	voor	allerlei	activiteiten
www.100jaaramsterdamseschool.nl

Reeds	 eerder	 zijn	 fietsroutes	 langs	
Amsterdamse	Schoolpanden	beschreven	in	
de	uitgave	'Op de golven van de stad. Een route 
langs de Amsterdamse School'	die	besproken	
is	in	VVNK	nieuwsbrief	2010-1	en	te	vinden	
is	op	onze	website.

AMSTERDAMSE ScHooL
BESTAAT 100 JAAR
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Louk van Kooten
(Het	artikel	is	geredigeerd	door	Lieske	Tibbe)

Voor	 liefhebbers	 van	 (edel)smeedwerk	
van	 de	 Nieuwe	 Kunst	 zullen	 de	 namen	
van	Willem	 Hoeker	 (1862-?	 na	 1906),	 Jan	
Eissenloeffel	(1876-1957)	en	Bert	Nienhuis	
(1873-1960)	bekend	klinken.	Minder	bekend	
is,	dat	deze	kunstenaars	opgeleid	zijn	in	–	of	
samengewerkt	hebben	met	de	juweliersfir-
ma	Van	Kooten,	en	dat	er	veel	familie	banden	
waren	tussen	de	familie	Van	Kooten	en	kop-
stukken	van	de	Nieuwe	Kunst.	Ook	met	be-
roemde	 sierkunstenaars	 in	 het	 buiten	land	
waren	er	veel	contacten.	Louk	van	Kooten,	
nazaat	van	deze	familie,	vertelt	hier	over	zijn	
overgrootvader	en	grootvader.	

De	eerste	uit	dit	geslacht	van	juweliers	
was	Lodewijk	Willem	van	Kooten,	geboren	
in	1842	 in	Amsterdam	als	derde	zoon	van	
Pieter	 van	 Kooten,	 leerhandelaar	 op	 de	
Nieuwendijk,	en	Dievertie	Lowisa	van	Lon.	
Omdat	de	twee	oudste	zoons	in	het	bedrijf	
van	hun	vader	werden	opgenomen,	moest	
voor	de	derde	zoon	een	andere	oplossing	
worden	 gevonden.	 Pieter	 van	Kooten	was	
bevriend	met	Johannes	Wouterus	Benten,	in	
die	dagen	de	grootste	en	meest	exclusieve	
juwelier	van	Nederland	en	eveneens	geves-
tigd	 op	 de	 Nieuwendijk.	 Johannes	 Benten	
was	bereid	om	de	zoon	van	zijn	vriend	als	
leerling	op	te	nemen.

Lodewijk	blijkt	 zeer	 leergierig	en	 tech-
nisch	begaafd	als	goudsmid.	Na	zijn	vierjarige	
opleiding	 behaalt	 hij	 zijn	 meesterdiploma	
en	vervolgens	wil	hij	een	'Grand	Tour'	naar	

Frankrijk	 en	 Italië	 ondernemen.	 Na	 een	
bezoek	aan	Parijs	reist	hij	door	via	Genève	
naar	 Milaan.	 Op	 de	 tocht	 per	 postkoets	
over	de	Simplonpas,	die	drie	dagen	in	beslag	
neemt,	 leert	hij	 zijn	medereizigers	kennen,	
onder	 wie	 de	 Romeinse	 juwelier	Augusto	
Castellani.	De	 familie	Castellani	 dreef	om-
streeks	 het	 midden	 van	 de	 negentiende	
eeuw	het	belangrijkste	 juweliersbedrijf	van	
de	wereld	met	de	hoofdfirma	 in	Rome	en	
een	dependance	in	London.	Het	driedaagse	
gehobbel	 in	deze	postkoets	heeft	er	zeker	
toe	bijgedragen	dat	de	reizigers	elkaar	over	
de	reden	van	deze	reis	en	hun	beroep	heb-
ben	 verteld.	 In	 ieder	 geval	 heeft	 deze	 reis	
er	toe	geleid	dat	Lodewijk	een	uitnodiging	
kreeg	 om	 -	 na	 het	 bekijken	 van	 de	 oud-

heden	in	Milaan,	Venetië,	Pisa	en	Florence	-	
naar	 Rome	 te	 komen	 en	 bij	 Castellani	 te	
komen	 werken.	 Hier	 heeft	 hij	 bijna	 drie	
jaar	gewerkt	en	werd	hij	met	nieuwe	stijlen	
geconfronteerd,	onder	andere	geïnspireerd	
op	 bij	 opgravingen	 gevonden	 Etruskische	
sieraden.	Er	is	een	schetsboek	van	Lodewijk	
van	Kooten	bewaard	met	dergelijke	sieraad-
ontwerpen	uit	zijn	tijd	in	Rome	(afb.	1,2,3).

Na	1865	reist	Lodewijk	naar	Parijs,	waar	
hij	 met	 zijn	 nieuw	 verworven	 stijlleer	 en	
technieken	nog	bijna	twee	 jaar	bij	een	der	
grootste	 juweliers	 gaat	 werken,	 de	 firma	
Chantre	&	Gueslin.	Eind	1867	heeft	hij	ook	
hier	genoeg	gezien	en	geleerd	en	keert	hij	
terug	naar	Amsterdam.	Hier	start	hij	in	april	
1868	boven	de	leerhandel	van	zijn	vader	zijn	
eerste	 eigen	 juweliersatelier.	 In	 het	 begin	
gaat	 hij	 vooral	werken	 voor	 zijn	 vroegere	
leermeesters,	de	firma	Benten	&	Zn.	De	sie-
raden	van	Lodewijk	worden	snel	een	succes	
-	ze	zijn	zo	volkomen	anders	dan	men	bij	de	
calvinistische	 Nederlandse	 Haute Volée	 uit	
deze	dagen	gewend	is	-	en	hij	krijgt	steeds	
meer	eigen	klanten.	In	1882	wordt	de	firma	
Benten	&	Zn.	overgenomen	door	zilversmid	
Ferdinand	Hoeker	(die	daar	al	bedrijfsleider	
was),	en	het	bedrijf	krijgt	de	naam	Hoeker	
&	 Zn..	 Ferdinand	 Hoeker	 heeft	 een	 zoon	
Willem,	die	hij	als	opvolger	voor	dit	bedrijf	
ziet	en	een	excellente	opleiding	wil	 geven.	
Het	 gevolg	 is	 dat	Willem	bij	 Lodewijk	 van	

Kooten	in	de	leer	komt.	In	1889	wordt	Jan	
Eisenloeffel	 als	 pleegzoon	 door	 Ferdinand	
Hoeker	opgenomen	en	ook	deze	krijgt	zo-
wel	 bij	Hoeker	&	Zn.	 als	 bij	 Lodewijk	 van	
Kooten	 een	 opleiding	 tot	metaalbewerker	
en	edelsmid.

In	 1870	 trouwt	 Lodewijk	 van	 Kooten	
met	Anna	 Maria	Verwey.	 Door	 zijn	 huwe-
lijk	wordt	Lodewijk	een	oom	van	de	latere	
schrijver	Albert	Verwey,	 en	 daarmee	 raakt	
hij	 geparenteerd	 aan	 belangrijke	 kunste-
naars	 van	 het	 fin	 de	 siècle.	 In	 1890	 huwt	
Albert	Verwey	met	Kitty	van	Vloten,	en	haar	
zusters	Martha	en	Betsy	trouwen	met	res-
pectievelijk	 Frederik	 van	Eeden	en	Willem	
Witsen.	Alberts	 jongere	 broer	 Christoffel	
trouwt	 met	 Jacqueline	 Bienfait,	 wier	 zus	
Marie	 met	 Hendrik	 Pieter	 Berlage	 in	 het	
huwelijk	treedt.

De	zuster	van	Albert	Verwey,	Margaretha	
(aangetrouwde	 nicht	 van	 Lodewijk	 dus),	
begint	 in	 1902	 een	 handwerkwinkel	 in	 de	
Amsterdamse	Nieuwe	Spiegelstraat	(afb.4),	
en	volgt	op	advies	van	haar	zwager	Berlage	
een	 cursus	 creatief	 ontwerpen	 aan	 de	
Wahana	loge	 van	 de	 Theosofische	 Facul-
teit	 te	Amsterdam.	 Daar	 leert	 zij	 kunste-
naars	 kennen	 als	 Karel	 de	 Bazel,	 Mathieu	
Lauweriks,	 Jac.	 van	 den	 Bosch	 en	 Gerrit	

DE AMSTERDAMSE JUWELIERS- 
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Dijsselhof,	 en	 de	 ceramist	 en	 ontwerper	
Lambertus	(Bert)	Nienhuis.	

Inmiddels	is	in	1876	de	eerste	zoon	van	
Lodewijk	en	Anna	Maria	geboren,	Lodewijk	

Willem	 (II),	 genaamd	 'Louis'	 -	 de	 tweede	
telg	 uit	 het	 juweliersgeslacht.	 In	 1896	 gaat	
de	jonge	Louis	naar	Parijs	om	bij	Alphonse	
Fouquet	 (een	 oude	 kennis	 van	 zijn	 vader	
Lodewijk	 uit	 diens	 Parijse	 tijd)	 zijn	 juwe-
liersopleiding	 verder	 te	 volmaken.	 Boven-
dien	 heeft	 hij	 de	 opdracht	 aangenomen	
voor	Hoeker	 &	 Zn.	 in	 Parijs	 een	 geschikt	
winkelpand	te	zoeken	en	een	zaak	op	poten	
te	 zetten.	Alphonse	 Fouquet	 is	 in	 deze	 ja-
ren	 een	der	 belangrijkste	 Parijse	 juweliers	
en	 een	 voortrekker	 van	 de	 juist	 in	 deze	
tijd	opkomende	Art	Nouveau.	Dit	 is	mede	
te	danken	aan	de	Tsjech	Alfons	Mucha,	die	
sinds	1894	in	Parijs	leefde	en	voor	Fouquet	
niet	alleen	moderne	Art	Nouveau-sieraden	
ontwierp,	 maar	 ook	 zijn	 complete	 winkel	
had	vormgegeven.	Fouquet	wist	 jonge	ont-
werpers	voor	zijn	sieraden	aan	te	 trekken	
als	 Lucien	 Gaillard,	 René	 Lalique,	 Philippe	
Wolfers	 (afb.	 5)	 en	 George	 Fouquet,	 de	
zoon	van	Alphonse,	en	de	wereldberoemde	
emailleur	Étienne	Tourette.	Door	de	firma	
Hoeker	 en	 zijn	 moeders	 familie	 reeds	 in	
Nederland	met	de	Nieuwe	Kunst	in	contact	
gebracht,	viel	Louis	hier	natuurlijk	met	zijn	
neus	 in	 de	 boter.	Van	 alle	 kanten	werd	 hij	
hier	met	de	nieuwe	stijl	geconfronteerd	en	
hij	maakte	kennis	met	veel	belangrijke	kun-
stenaars.	Eén	van	zijn	vrienden	werd	de	Belg	
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Philippe	Wolfers;	met	diens	firma	zou	hij	tot	
aan	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 regelmatig	
zaken	 doen.	 Bovendien	 leerde	 hij	 in	 Parijs	
ook	de	wereldbefaamde	Russische	juwelier	
Peter	 Carl	 Fabergé	 kennen;	 hij	 hield	 nog	
vele	jaren	regelmatig	contact	met	hem.

Ook	met	zijn	zakelijke	opgave	lukte	het	
goed.	 Louis	 vond	 op	 de	Rue	 du	 Faubourg	
St.Honoré	15	een	passende	lokaliteit	voor	
het	 opzetten	 van	 een	 verkooplokaal	 voor	
Amstelhoek	 (de	ceramiekfirma	die	Willem	
Hoeker	 ook	 inmiddels	 gestart	 was)	 en	
Hoeker	&	Zn.	(afb.	6,7).	Willem	Hoeker	wil-
de	een	verkoopmogelijkheid	 in	Parijs	 heb-
ben	voor	de	komende	Wereldtentoonstel-
ling	van	1900	en	zag	in	Louis	de	ideale	man	
om	 dit	 te	 organiseren.	 Hij	 kende	 het	 vak,	
sprak	 vloeiend	 Frans,	 Duits	 en	 Engels,	 en	

beschikte	over	goede	contacten.	Bovendien	
leek	het	Louis	wel	wat	om	in	Parijs	te	wo-
nen	en	werken	en	een	goede	toekomst	op	
te	bouwen,	onafhankelijk	van	de	ouderlijke	
firma	 in	Amsterdam.	 Zijn	 plannen	 werden	
doorkruist	 door	 het	 plotseling	 overlijden	
van	 zijn	 vader	 Lodewijk	 in	 augustus	 1900.	
Hij	moest	 nu	 zijn	moeder	 en	 zijn	 jongere	
broer	Pieter	in	het	ouderlijk	bedrijf	verder	
helpen.

Hij	 bleef	 in	 de	 nieuwe	 stijl	 werken	
(afb.	 8).	 Kort	 na	 zijn	 terugkeer	 in	Amster-
dam	 kwam	 hij	 via	 zijn	 nicht	 Margaretha	
Verwey	in	contact	met	Bert	Nienhuis.	Bei-
den	konden	het	uitstekend	met	elkaar	vin-
den	en	ontwierpen	een	serie	sieraden	in	de	
zogeheten	Nieuwe	Stijl,	die	door	de	inmid-
dels	 'Voorheen	Amstelhoek'	 geheten	firma	
onder	andere	op	de	Wereldtentoonstelling	
te	 Brussel	 in	 1910	 getoond	 werd.	 Hierbij	
lieten	 zij	 zich,	 zoals	 veel	 kunstenaars,	 in-
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BoEKBESpREKING
VVNK-LID MAARTEN NUBé oVER 
zIJN 'ARc oUTREpASSé'

Eddy Engelsman

VVNK-lid	Maarten	Nubé	heeft	onlangs	
een	 interessante	publicatie	met	veel	 foto's	
gemaakt.	 Over	 de	Arc	Outrepassé.	 Dat	 is	
een	 ingang	of	raam	van	een	gebouw	 in	de	
vorm	van	een	hoefijzerboog.	Ze	werden	in	
heel	Europa	in	de	Art	Nouveau	toegepast.

Als	 'nazaat'	 van	 een	 kunstenaar	 een	
monografie	 over	 je	 familielid	 schrijven	
is	 natuurlijk	 het	 hoogste	 ideaal.	 Een	 aan-
tal	 VVNK-leden	 heeft	 dat	 inmiddels	 ook	
gedaan.	Maar	als	je	geen	'nazaat'	bent	kan	je	
over	wat	je	mooi	vindt	toch	zoiets	maken.	
EZbooks	 of	 de	 HEMA	 helpt	 je	 prima	 die	
foto's	mooi	gedrukt	te	krijgen.	Wat	bracht	
Maarten	Nubé	ertoe	zo'n	boek	te	maken?	
Ik	 zocht	 hem	 thuis	 op.	Maarten	woont	 in	
een	 appartement	 in	 het	 verbouwde	 voor-
malige	lab	voor	Organische	Chemie	van	de	
Rijksuniversiteit	Leiden.	Een	enorm	gebouw	
in	een	gemengde	neogotische	en	neorenais-
sance	bouwstijl	uit	1898.

Je kunt wel zien dat je van Art 
Nouveau houdt. Wat is dat voor 

muurschildering? 
Ik	vond	dat	op	zo'n	hoge	wand	wel	een	

muurschildering	 van	 Charles	 Rennie	 Mac-
kintosh	paste.	Althans	naar	een	ontwerp	dat	
hij	 in	1896	maakte.	Hij	 stond	op	de	muur	
van	 een	 niet	 meer	 bestaande	 tearoom	 in	
Glasgow.	Ik	heb	hem	laten	maken.

Mooi gedaan. Is dat ook je favoriete 
kunstenaar uit die periode?
Eén	 van	 mijn	 favoriete	 kunstenaars.	

Mackintosh	 ontwierp	 vooral	 in	 Glasgow	
zowel	gebouwen	als	interieurs.	Er	is	binnen	
veel	licht	en	dat	spreekt	me	erg	aan.	Maar	ik	
beschouw	 het	Wiener	 Secessions-gebouw	
van	 Joseph	 Olbrich,	 met	 die	 bolvormige	
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spireren	 door	 Ernst	Haeckels	Kunstformen 
der Natur	 (1904)	 (afb.	 9).	 Het	 bijzondere	
aan	deze	sieraden	was	het	ontwerp:	uitge-
voerd	 in	 18-karaats	 matgoud,	 met	 parels,	
halfedelstenen	en	edelstenen,	en	met	email	
in	diverse	kleuren	(afb.	10,	11).	Toch	zouden	
deze	sieraden	toen	geen	groot	verkoopsuc-
ces	worden,	ze	waren	te	modern,	te	strak,	
te	kleurrijk,	en	vooral	te	duur.	Vooral	intel-
lectuelen	en	kunstenaars	waren	er	in	geïn-
teresseerd,	maar	 deze	markt	was	 te	 klein	
om	een	werkelijk	succes	te	worden.

Zo	bleef	 een	 groot	deel	 van	deze	 col-
lectie	in	de	kluizen	van	de	firma	Van	Kooten	
liggen	 tot	 in	 het	 begin	 van	 de	 jaren	 1950	
de	Amsterdamse	 juwelier	en	collectioneur	
Carel	Citroen	er	interesse	in	kreeg	en	een	
aantal	stukken	kocht.	Toch	zou	het	nog	tot	
het	 eind	 van	 de	 jaren	 '70	 duren	 voordat	
er	 werkelijk	 interesse	 voor	 ontstond.	 In-
middels	 was	 een	 deel	 geveild	 en	 het	 res-

tant	 verkocht	 aan	 verzamelaar	 Herman	
Dommisse.	 In	 1963	werd	 eerst	 de	 collec-
tie	 Citroen	 verkocht	 aan	 het	 Hessisches	
Landes	museum	 te	Darmstadt	 -	waar	deze	
sieraden	(9	stuks)	nog	steeds	te	bezichtigen	
zijn	-	en	in	1972	de	collectie	Dommisse	(20	
stuks)	aan	het	Rijksmuseum	te	Amsterdam.	
Na	 de	 renovatie	 van	 dit	 museum	 hebben	
deze	sieraden	in	de	benedenverdieping	een	
prachtige	presentatie	gekregen.	
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koepel	van	gouden	bladeren,	en	met	binnen	
de	 Beethoven-Fries	 van	 Gustav	 Klimt	 als	
het	hoogtepunt	van	die	periode.	Helemaal	
weg	ben	ik	ook	van	het	Sant	Pau	ziekenhuis	
in	Barcelona,	 in	de	Catalaanse	Modernista-
stijl.	Dat	is	van	Lluis	Domènech	i	Montaner.

'Onze' periode is van 1880 tot 
1940. Waarom Art Nouveau en 
niet bijvoorbeeld de strakke 
architectuur van Dudok en Duiker?
Ik	vind	het	heel	moeilijk	om	uit	te	leggen	

waarom	je	iets	mooi	vindt.	Die	stijl	en	pe-
riode	stralen	optimisme	uit.	Vooral	de	gran-
deur	spreekt	me	erg	aan.	Als	kind	kwam	ik	al	
langs	Café	Brinkmann	in	Haarlem,	een	grand	
café	 met	 een	 fascinerende	 uitbundigheid.	
Horta	 vind	 ik	 fantastisch.	 De	 School	 van	
Nancy,	Majorelle	bijvoorbeeld,	vind	ik	min-
der	elegant.	Aan	een	aantal	Duitse	uitingen	
met	macarons,	 die	 typische	 koppen	boven	
de	 ramen,	 kan	 ik	 nog	 steeds	 niet	wennen.	
De	Oostenrijkse	variant,	de	Secession	met	
de	Kirche	am	Steinhof	van	Otto	Wagner	in	
Wenen	vind	 ik	 juist	weer	prachtig.	De	Art	
Nouveau,	 de	 Jugendstil,	 de	 Liberty	 Style,	
enzovoort,	ik	vat	ze	maar	samen	onder	Art	
Nouveau,	hebben	allemaal	iets	gemeen.	Het	
interessante	 is	dat	ze	 in	allerlei	 landen	an-

ders	uitpakken.	Zowel	de	verschillen	als	de	
overeenkomsten	spreken	me	aan.	

En de overeenkomsten zie jij in die 
gebogen ramen en deuren?
Je	kunt	wel	foto's	van	gebouwen	maken,	

maar	 er	 staat	 al	 gauw	 teveel	 op.	Toeval-
lig	 kwam	 ik	 op	 die	 vorm	 van	 ingangen	 en	
ramen.	 Je	 ziet	 ze	 overal,	 maar	 wel	 totaal	
verschillend.	In	de	vorm	van	een	omgekeer-
de	ui,	of	als	een	cirkel	zonder	de	onderste	
boog.	Met	 en	 zonder	 versieringen.	Details	
boeien	me	het	meest,	 dus	kwam	 ik	uit	 bij	
de	Arc	Outrepassé,	de	hoefijzervorm,	trou-
wens	altijd	met	kleinere	foto's	van	het	hele	
gebouw	ernaast.	

Ik noemde het oneerbiedig een 
boekje, of is het meer een boek?
Nee,	 ik	 zie	 het	 allereerst	 als	 een	 pro-

beersel	voor	mijzelf,	81	foto's	van	35	gebou-
wen,	 vooral	 uit	 Europese	 landen,	met	 een	
beschrijving.	De	meeste	heb	ik	van	internet	
gehaald,	gewoon	goed	zoeken.	Per	gebouw	
heb	ik	de	bronnen,	allemaal	websites,	eerlijk	

vermeld	want	 ik	wil	 geen	 problemen	met	
het	 copyright.	 Bovendien	 kunnen	 lezers	
daardoor	nog	wat	dieper	graven.	Beschouw	
het	maar	als	mijn	persoonlijk	album.

Een persoonlijk album dat je graag 
met anderen wilt delen? Je liet 
het met gepaste trots tijdens een 
VVNK-excursie zien. 
Ik	ben	een	enthousiaste	kunstliefhebber.	

Je	wordt	er	gelukkiger	van	als	 je	 je	plezier	
met	anderen	kunt	delen.	Gedeelde	vreugd	
is	dubbele	vreugd.	Het	 is	wel	handig	als	 je	
mooie	 dingen	 dan	 vastlegt.	 Intussen	 heb-
ben	ongeveer	 20	 familieleden	 en	 vrienden	
mijn	boekje!	Het	is	heerlijk	werk	om	al	die	
gebouwen	 op	 te	 zoeken.	 Ik	 heb	 net	 ook	
aan	 kennissen	 van	 me	 een	 hele	 lijst	 met	
'Geheimtips'	in	Wenen	gegeven.	Als	ze	terug	
zijn	wil	 ik	 graag	horen	wat	 ze	hebben	be-
zocht.	Fijn	als	mensen	er	gebruik	van	maken	
en	leuk	als	je	er	een	compliment	voor	krijgt.	

Jouw boekje beperkt zich niet tot 
Nederland. Waren daar niet genoeg 
deuren en ramen te vinden?
Jawel,	maar	juist	die	verschillen	per	land	

maken	 het	 aantrekkelijker.	 Natuurlijk	 be-
perkt	 de	VVNK	zich	 vooral	 tot	Nederland,	
maar	de	belangstelling	van	mensen	is	natuur-
lijk	 breder.	We	maken	 als	VVNK	 niet	 voor	
niets	elke	twee	jaar	een	buitenlandse	reis.

Het zijn prachtige foto's met een 
korte beschrijving. Soms dacht ik: 
leuk, daar ben ik ook geweest. Of, 
het Verenigingsgebouw (afbeelding 
Martiniplantsoen 41, Franeker), 
en de azijnfabriek De Arabier 
(Pijpstraat 23, Middelburg) ken ik 
niet, die wil ik zien! 
Mooi!	Het	is	 inderdaad	een	soort	reis-

gids.	 Als	VVNK-lid	 wijs	 ik	 onze	 vrienden	

graag	 op	 interessante	 plekken.	Als	VVNK	
nemen	we	onze	vrienden	er	ook	mee	naar	
toe.	Veel	meer	 leden	 zouden	 hun	 tips	 aan	
Rond	 1900	 moeten	 melden.	 Ik	 hoop	 ook	
dat	zo'n	boekje	een	stimulans	voor	anderen	
is	om	ook	zoiets	te	gaan	maken.

Helemaal mee eens. Zou je voor 
onze leden de hele tekst niet op 
onze website kunnen zetten? 
Dat	 heb	 ik	 al	 overwogen,	 maar	 in	 de	

eerste	plaats	zit	ik	toch	een	beetje	met	het	
copyright	van	mijn	bronnen.	En	verder	ben	
ik	van	de	generatie	die	graag	foto's	mooi	op	
papier	en	in	mijn	handen	wil	hebben.

Nou vooruit, een boekje is eigenlijk 
ook leuker. Hoe kunnen onze leden 
jouw 'album' krijgen?
Ik	doe	alles	in	eigen	beheer,	in	de	eerste	

plaats	 voor	mezelf.	Het	 is	 eigenlijk	 niet	 te	
koop.	Maar	het	kan	besteld	worden	als	men	
het	wil	hebben.	Als	ik	een	redelijk	aantal	in-
tekeningen	heb	laat	ik	ze	drukken.	Ik	neem	
het	boekje	wel	mee	naar	de	komende	ex-
cursies,	dan	kunnen	mensen	het	inzien.	

Heb je nog plannen voor meer?
Jazeker.	De	Art	Nouveau	 boeit	me	 erg	
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als	zowel	het	gebouw	als	alles	wat	er	in	staat	
in	 dezelfde	 stijl	 is	 gemaakt.	 'Ondergedom-
peld'	in	of	als	het	ware	'omringd'	door	kunst	
uit	die	periode.	Gesamtkunstwerke	zijn	het.	
Ik	denk	bijvoorbeeld	aan	Rams	Woerthe	in	
Steenwijk,	 Café	Américain	 en	 het	 café	 van	
de	 Beurs	 van	 Berlage	 in	Amsterdam	 waar	
Toorop	 de	 tegeltableaus	 heeft	 ontworpen.	
In	 het	 buitenland	 vind	 ik	 Obecni	 Dum	 in	
Praag	 (café-restaurant	 en	 concertzaal)	 en	
Brasserie	 L'Excelsior	 in	Nancy	 fantastische	
voorbeelden.	In	die	Brasserie	heeft	bijvoor-
beeld	 Majorelle	 de	 meubels	 gemaakt	 en	
Daum	de	lampen	en	Gruber	de	glas-in-lood	
ramen.	En	het	Secessions-gebouw	in	Wenen	
natuurlijk.	Ik	ben	al	bezig	materiaal	te	verza-
melen.	Dat	 kan	 ook	 voor	Nederland.	Nog	
een	 ander	 idee:	 allerlei	 schilders	 worden	
met	 de	Art	Nouveau	 in	 verband	 gebracht,	
zoals	Theo	 van	Rijsselberghe	 en	 Ferdinand	
Hodler.	Al	 zie	 je	 dat	 niet	 aan	 hun	 schilde-
rijen,	maar	wèl	 in	hun	grafiek	zoals	hun	af-
fiches.	 Bij	Toorop	 bijvoorbeeld	 ook:	mooie	
schilderijen,	 maar	 ook	 de	 affiche	 voor	 de	
Slaoliefabriek.	De	 link	 tussen	 schilderkunst	
en	Art	Nouveau	 is	 een	beetje	 ingewikkeld.	
Die	link	intrigeert	me	zeer	en	wil	ik	verder	
uitzoeken.

We wachten je naspeuringen met 
spanning af, en veel succes. Intussen 
kunnen VVNK-leden het boekje bij 
je bestellen.
Arc	Outrepassé,	42	blz.,	81	foto's,	18x25	

cm,	€	 21,50	 (inclusief	 verzendkosten)	 via	
email	te	bestellen:	

mnube@worldonline.nl	
of	telefonisch	bij	Maarten	Nubé	op	
071-5172856.	

Het Nederlandse Bloembolglas
Sytske Welling-Wester
80	blz.,	A4-formaat,	rijk	geïllustreerd,	€	15	
excl.	 verzendkosten,	 bij	 het	 Nationaal	
Glasmuseum	 in	 Leerdam	 (per	 post:	
ondersteuning@nationaalglasmuseum.
nl),	Museum	De	Zwarte	Tulp,	Heereweg	
219	 in	 Lisse,	 en	 het	 Tulip	 Museum,	
Prinsengracht	116	in	Amsterdam.	

Eddy Engelsman

Nog	tot	14	maart	2016	zijn	de	Neder-
landse	 bloembolglazen	 op	 de	 tentoonstel-
ling	Geur en Kleur, een tuintje in de winter in	
het	Nationaal	Glasmuseum	 in	 Leerdam	 te	
zien.	Op	 veel	 glazen	 staan	 zelfs	 bloeiende,	
geurende	 hyacinten.	 Zie	 de	 tentoonstel-

lingsagenda	 elders	 in	 dit	 blad.	 Bij	 de	 ten-
toonstelling	is	de	publicatie	Het Nederlandse 
Bloembolglas	 verschenen.	 Sytske	 Welling-
Wester	schreef	het	boek,	en	het	Nationaal	
Glasmuseum	gaf	het	uit	(afb.	1).	

De	grote	variatie	aan	bloemvazen	heeft	
de	Glasfabriek	Leerdam	tot	over	de	gren-
zen	 beroemd	 gemaakt.	 De	 meeste	 vazen	
werden	specifiek	voor	een	bepaalde	bloem-
soort	 gemaakt.	 Bloemvazen	 zijn	 in	 allerlei	
boeken	wel	te	vinden,	maar	over	bloembol-
glazen	 is	weinig	bekend.	Een	speciaal	boek	
daarover	bestond	nog	niet.	Dat	is	er	nu,	en	
het	kwam	in	nauwe	samenwerking	tot	stand	
met	de	Bloembollenglazenclub,	waarvan	de	
auteur	Sytske	Welling-Wester	secretaris	is.	

In	de	loop	der	tijd	heeft	een	aantal	glas-
fabrieken	 zoals	de	Glasfabriek	Leerdam	en	
de	 Kristalunie	 Maastricht	 vele	 bloembol-
glazen	gemaakt.	Strak	vormgegeven	glazen	in	
veel	verschillende	kleuren.	Aanvankelijk	wa-
ren	de	ontwerpers	van	die	glazen	onbekend.

Chris Lebeau
In	de	jaren	twintig	gingen	ook	bekende	

kunstenaars	voor	de	
Glasfabriek	 Leer-
dam	 bolglazen	 ont-
werpen.	 De	 veel-
zijdige	 kunstenaar	
Chris	 Lebeau	 heeft	
in	 1924	 een	 amber-
kleurig	 amaryllisglas	
met	 losse	 paarse	
voet	 ontworpen,	
waarvan	 er	 maar	
één	 bekend	 is	 (afb.	
2).	 Verder	 maakte	
Lebeau	 in	 1924	 te-
keningen	 voor	 twee	
hyacintenglazen.	 De	
ene	(B)	is	omstreeks	
1925	uitgevoerd	(afb.	

3).	 Ze	 zijn	 zeer	 zeld-
zaam,	 onder	 andere	
het	 Drents	 Museum	
in	Assen	heeft	er	een.	
De	 andere	 (A)	 is	 pas	
in	 2004	 op	 initiatief	
van	 glaskunstenaar	
Menno	 Jonker	 in	 een	
beperkte	 oplage	 in	
Tsjechië	 uitgevoerd	
(afb.	 4).	 Het	 was	 een	
mooi	 gebaar	 om	 tij-
dens	 de	 opening	 van	
de	 tentoonstelling	 het	 eerste	 exemplaar	
van	het	boek	uit	te	reiken	aan	Dé	Reijne,	de	
kleinzoon	 van	 Chris	 Lebeau,	VVNK-lid	 en	
secretaris	van	de	Stichting	Schone	Kunsten	
1900	(afb.	5).
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Andries Copier en Leerdam
In	 1925/1926	 ontwierp	 ook	 Andries	

Copier	 een	 bloembolglas	 (afb.	 6).	 Jacques	
Boon	 tekende	 in	 de	 jaren	 dertig	 onder	
meer	 een	 hyacintenglas	 ('diabologlas')	 en	
krokusglazen.	Gerard	Thomassen	ontwierp	
in	 1949/1950	 het	 beroemde	 'knoflook-
glas'.	Dat	glas	was	niet	bedoeld	om	er	een	
knoflookbol	op	 te	 laten	bloeien,	maar	het	
werd	 zo	 genoemd	 omdat	 het	 bolglas	 rib-
ben	heeft	in	de	vorm	van	de	tenen	van	een	
knoflookbol.	 Later	 heeft	 ook	 kunstenaar	
Floris	 Meydam	 bloembolglazen	 ontwor-
pen.	Hedendaagse	glasontwerpers	als	Anna	
Carlgren,	Menno	Jonker,	Annelies	de	Leede,	
Siem	van	der	Marel,	Carina	Riezebos	en	de	
couturier	Frans	Molenaar	hebben	eveneens	
hyacintenglazen	 ontworpen.	 Op	 de	 ten-
toonstelling	en	in	het	boek	zijn	ze	allemaal	
te	zien.

Maastricht
De	glasfabriek	van	De	Sphinx	(voorheen	

Petrus	Regout)	en	glasfabriek	Stella	maakten	
rond	 1900	 eveneens	 bloembolglazen.	 De	
ontwerpers	zijn	onbekend,	maar	de	glazen	
hebben	mooie	namen	als	Elvira	en	Fedora.	
In	 1925	 fuseerden	 de	 fabrieken	 tot	 N.V.	
Kristalunie	 Maastricht.	 Willem	 Rozendaal	

werd	 de	 belangrijkste	 ontwerper	 van	 de	
Kristalunie.	Hij	ontwierp	in	de	jaren	dertig	
een	 'crocusvaasje'	 en	 zes	 hyacintenglazen	
met	sprekende	namen:	Radio,	Lisse,	Norma,	
Hoogmodel,	Sassenheim	en	Hillegom	(v.l.n.r.	
op	 afb.	 7).	 In	 verschillende	 kleuren	 gepro-
duceerd.	Van	het	glas	Lisse	gaat	Royal	Leer-
dam	Crystal	dit	 jaar	een	replica	maken.	Bij	
voorintekening	 voor	€	 95	 te	 bestellen	 bij	
producent	Royal	Leerdam	Crystal	en	bij	het	
Nationaal	Glasmuseum.

Overige glazen
Sytske	Welling-Wester	heeft	ook	de	gla-

zen	beschreven	van	de	glasfabriek	De	Lek	uit	
Schoonhoven,	evenals	van	de	firma	Hakbijl	
en	 de	 firma	Rimac.	Het	 is	 indrukwekkend	
hoe	 alle	Nederlandse	 bloembolglazen	met	
wetenschappelijke	 precisie	 gedetailleerd	 in	
het	boek	zijn	geïnventariseerd.	Het	boek	is	
gelardeerd	met	vele	 foto's	en	afbeeldingen	
van	 ontwerp-	 en	 werktekeningen.	 De	 op-
maak	en	het	meeste	fotowerk	zijn	van	Gjalt	
Welling.	 Bij	 deze	 uitvoerige	 inventarisatie	
kunt	 u	 geen	 kunsthistorische	beschouwin-
gen	verwachten,	maar	als	mooi	kijkboek,	en	
voor	wie	het	naadje	van	de	kous	over	het	
Nederlandse	bloembolglas	wil	weten	is	dit	
boek	beslist	een	must.
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De	Vereniging	 Hendrick	 de	 Keyser,	 de	
landelijk	 werkende	 monumentenorgani-
satie	 die	 zich	 inzet	 voor	 het	 behoud	 van	
historische	huizen,	 heeft	met	 steun	 van	de	
BankGiro	Loterij	en	de	Stichting	Dioraphte	
de	villa	Rams	Woerthe	in	Steenwijk	overge-
nomen.	De	Jugendstilvilla,	waar	van	het	inte-
rieur	 in	de	 'top	100'	van	Nederlandse	mo-
numenten	staat,	is	momenteel	in	gebruik	als	
werkplek	van	het	College	van	Burgemeester	
en	Wethouders	van	Steenwijkerland.	Ook	is	
het	Hildo	Krop	Museum	er	gevestigd.

Het	 College	 van	
B&W	 verlaat	 haar	
werkplek	maar	vond	
het	belangrijk	dat	de	
historische	 villa,	 on-
derdeel	 uitmakend	
van	 een	 van	 de	 vijf	
buitenplaatsen	 in	
Steenwijkerland,	 in	
stand	 zou	 worden	
gehouden	en	dat	het	
een	 semi-openbare	
bestemming	 zou	

houden.	Om	deze	reden	 is	het	overgedra-
gen	aan	'Hendrick	de	Keyser',	de	vereniging	
die	een	naam	heeft	opgebouwd	voor	haar	
zorgvuldige	 restauraties	 en	 herbestem-
mingen	van	monumenten.	De	monumentale	
vertrekken	van	de	villa	blijven	na	restaura-
tie	in	gebruik	als	trouwlocatie	en	voor	bij-
eenkomsten.	Daarnaast	wordt	er	een	kan-
toorfunctie	 gerealiseerd.	 Het	 Hildo	 Krop	
Museum,	met	werk	van	de	bekende	beeld-
houwer	 en	 ontwerper,	 houdt	 een	 plaats	
in	 het	 huis.	 Het	 10	 hectare	 grote	 park	 in	
Engelse	 landschapsstijl,	 naar	 een	 ontwerp	
van	 Hendrik	 Copijn,	 en	 het	 hertenkamp	
blijven	in	eigendom	van	de	gemeente.	Daar-
mee	 is	de	publieke	 functie	en	permanente	
toegankelijkheid	van	het	park	gegarandeerd.	
In	 een	 samenwerkingsverklaring,	 die	 beide	
partijen	 tijdens	 de	 formele	 overdracht	
onderteken	den,	hebben	zij	aangegeven	zich	
voor	de	toekomst	in	te	spannen	voor	opti-
male	toegankelijk	heid	en	beleefbaarheid	van	
het	cultuur	historisch	erfgoed.

De	majestueuze	villa	werd	gebouwd	 in	
1899	 in	 opdracht	 van	 de	 schatrijke	 hout-
handelaar	Jan	Hendrik	Tromp	Meesters.	Na	
een	prijsvraag	werd	architectenbureau	Van	
Gendt,	bouwers	van	het	Concertgebouw	in	
Amsterdam,	gevraagd	het	ontwerp	te	leve-
ren.	De	zwierige	 Jugendstilvormen	van	het	
toegangshek,	 de	 ingangspartij,	 de	 toren	 en	

HENDRIcK DE KEySER VER-
WERfT JUGENDSTILVILLA EN 
pARK RAMS WoERTHE

Ac
ht

er
ge

ve
l

Vi
lla

 R
am

s W
oe

rt
he

.
To

eg
an

gs
he

k.



de	 gietijzeren	 oranjerie	 geven	 de	 villa	 een	
zeer	levendig	aanzien.

De	 villa	 heeft	 een	 gaaf	 bewaard	 inte-
rieur	 waaraan	 bekende	 ontwerpers	 en	
decorateurs	hebben	meegewerkt.	Rondom	
een	centrale	hal,	waarin	een	monumentaal	
trappenhuis	is	ondergebracht,	bevinden	zich	
de	salon,	de	eetzaal,	de	woonkamer	en	de	
herenkamer.	Imposant	zijn	de	schilderingen,	
geglazuurde	 tegels,	 marmeren	 lambriserin-
gen,	 enorme	 schouwen,	 het	 eiken	houten	
trappenhuis	 en	het	 gebrandschilderde	 glas.	
Bijzonder	zijn	ook	de	plafonds	die	werden	
gemaakt	 in	 papier-maché.	 Dit	 zeldzame	
Jugendstil	ensemble	is	nu	veilig	gesteld	door	
overdracht	 van	 de	 gemeente	 Steenwijker-
land	aan	'Hendrick	de	Keyser'.

een	belangrijk	Nederlands	impressionistisch	
én	expressionistisch	schilder.	

Auteur	publicatie	Kees	van	der	Geer,	
160	blz.,	ISBN	9789462620766;		€	24,95.		 	
Verschijningsdatum:	27-02-2016.

Amsterdam	-	Rijksmuseum
020-6747000	/	www.rijksmuseum.nl
Aanwinsten collectie 20ste eeuw; 
t/m 3 april 2016.
Op	 de	 bovenste	 verdieping	 van	 het	

Rijksmuseum	 waar	 het	 zijn	 20ste	 eeuwse	
collectie	 presenteert,	 is	 een	 aantal	 nieuwe	
aanwinsten	te	zien	die	uit	schenkingen	zijn	
verkregen,	in	bruikleen	zijn	gegeven	of	wer-
den	aangekocht.

Nieuw	 in	 de	 20ste-eeuwse	 presentatie	
zijn	onder	andere:
•	 Glazen	 vaas	 in	 messing	 montuur,	 in	

1900	 vervaardigd	 door	 de	 Wiener	
Kunstgewer	beschule,	 Deze	 nieuwe	
aanwinst	 wordt	 getoond	 samen	 met	 enkele	 nieuwe	 bruiklenen	 van	 zilveren	

siervoorwerpen	van	Weense	ontwerper	
Josef	Hoffmann	uit	particulier	bezit.

•	 Affiche	 De	 olympiade	 onder	 dictatuur	
(D.O.O.D.)	 van	 Johan	 Jacob	Voskuil	 en	
Cas	Oorthuys	uit	1936,	voor	het	eerst	
getoond	sinds	de	verwerving	in	1990.

Verder	is	nog	te	zien:	
•	 Affiche	ELTA	van	Huibert	Gerard	Brian	

de	Kruyff	van	Dorssen	uit	1919
•	 10	 naakten,	 foto's	 van	 o.a.	 Albert	

Rudomine	 (1892-1975),	 Erwin	
Blumenfeld	(1897-1969),	Brassaï	(1899-
1984)	en	Eva	Besnyö	(1910-2003).

In	 samenwerking	 met	 Het	 Nieuwe	
Instituut,	Rotterdam,	worden	enkele	iconen	
van	De	Stijl	getoond.	Te	zien	zijn	de	ontwer-
pen	voor	een	Universteitshal	die	beeldend	
kunstenaar	Theo	van	Doesburg	en	architect	
Cornelis	van	Eesteren	in	1923	maakten	ter	
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Alkmaar	Museum	-	Alkmaar
072-5489789	/	
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Gerrit Willem van Blaaderen 
(1873-1935), Modernist in Bergen; 
27-02-2016 - 28-08-2016.
Stedelijk	Museum	Alkmaar	 presenteert	

een	overzicht	van	het	werk	van	de	veelzijdi-
ge	kunstenaar	Gerrit	Willem	van	Blaaderen	
(1873-1935).	 Landschappen,	 stillevens	 en	
reisimpressies	 trekken	 voorbij	 in	 dit	 por-
tret	 van	de	kunstenaar.	Niet	eerder	 is	het	
oeuvre	van	Van	Blaaderen	zo	compleet	ge-
presenteerd.	 Bijzonder	 is	 het	 grote	 aantal	
schilderijen	uit	particuliere	collecties.

Zie	verder	het	programma	bij	ALV	en	be-
zoek	aan	het	Stedelijk	Museum	op	pagina	5.

Publicatie en realisatie
Het	 is	dankzij	 het	 enthousiasme	en	de	

kennis	 van	 gastconservator	 (en	 VVNK-	
secretaris)	Kees	van	der	Geer	dat	 in	deze	
tentoonstelling	 en	 bijbehorende	 publicatie	
Gerrit	Willem	van	Blaaderen	voor	het	eerst	
in	 al	 zijn	 veelzijdigheid	wordt	 getoond,	 als	

TENTooNSTELLINGAGENDA 
per februari 2016
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naar	deze	ambiguïteit	 in	hun	schilderij-
en,	zoals	kleuren,	houding,	veelzeggende	
blikken	of	gebaren.

3.	 Bovenaan	 de	 ladder	 van	 de	 prostitutie	
stonden	de	courtisanes.	Deze	dure	ge-
zelschapsdames	genoten	een	zekere	sta-
tus	en	kregen	veel	aandacht	in	de	pers.	
Opgeklommen	 door	 het	 bed	 te	 delen	
met	 rijke	mannen	 en	 politici,	 lieten	 ze	
zich	graag	met	veel	pracht	en	praal	por-
tretteren.

4.	 De	 verborgen	wereld	 van	 het	 bordeel	
was	een	dankbaar	onderwerp	voor	kun-
stenaars.	Het	bood	ze	de	gelegenheid	te	
experimenteren	met	een	nieuwe	weer-
gave	van	het	vrouwelijk	naakt,	en	te	ver-
beelden	wat	zich	afspeelde	achter	de	ge-
sloten	deuren:	het	spel	van	afwachten	en	
verleiden,	maar	ook	het	dagelijks	 leven	
van	de	prostituees.

Prostitutie	werd	vanaf	het	begin	van	de	
20ste	 eeuw	een	 vast	 thema	 van	de	 avant-
garde.	Het	onderwerp	werd	niet	meer	ver-
huld	maar	expliciet	in	beeld	gebracht,	soms	
op	het	karikaturale	af.	Het	ging	de	kunste-
naars	daarbij	niet	meer	zozeer	om	het	on-
derwerp,	maar	om	kleur,	 vorm	en	expres-
siviteit.

Bergen	NH	-	Museum	Kranenburgh
072-5898927	/	
www.museumkranenburgh.nl
Charley Toorop thuis in Bergen; 
t/m 31 maart 2016.
In	2015	is	het	exact	zestig	jaar	geleden	

dat	Charley	Toorop	 in	haar	 laatste	 levens-
jaar	 haar	 zelfportret	 schilderde.	 Achter	
haar	gezicht	zien	we	een	zwart	gordijn,	half	
dichtgetrokken	 met	 een	 winterse	 tuin	 en	
kale	 boomtakken;	 symbolen	 voor	 de	 na-
derende	 dood.	 Het	 vormt	 onderdeel	 van	
de	tentoonstelling	Charley	Toorop	thuis	 in	
Bergen.

Bijzonder	 is	 dat	 het	werk	 uit	 verschil-
lende	periodes	komt,	van	1921	tot	en	met	
1955,	het	jaar	van	Toorops	dood.

Zeven	 werken	 komen	 uit	 de	 collec-
tie	 van	 Stedelijk	 Museum	Alkmaar.	 In	 ver-
band	met	 een	 verbouwing	 zouden	 ze	 een	
aantal	maanden	 naar	 het	 depot	 verhuizen.	
Dankzij	 een	 samenwerking	 met	 Kranen-
burgh	hangen	ze	nu	tot	en	met	eind	maart	
in	 Bergen,	 de	 plek	 waar	 Charley	Toorop	
haar	atelier	had.	Na	de	heropening	van	de	
zaal	 van	 de	 Bergense	 School	 van	 Stedelijk	
Museum	Alkmaar	keren	ze	terug.	Dan	zullen	
ook	een	aantal	werken	uit	de	collectie	van	
Kranenburgh	permanent	in	Alkmaar	te	zien	
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gelegenheid	 van	 de	 eerste	 tentoonstelling	
van	De	Stijl-architectuur	in	de	Parijse	gale-
rie	L'Effort	moderne.

Tot	slot:	kleurontwerpen,	grafische	ont-
werpen	en	foto's	van	ontwerper	Piet	Zwart	
(1885-1977)

Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl
Lichte zeden, Prostitutie in de 
Franse kunst, 1850-1910; 
t/m 19 juni 2016.
Wat	 trok	 kunstenaars	 aan	 in	 prostitu-

tie	 als	 onderwerp?	Kom	 vanaf	 19	 februari	
2016	naar	de	 spraakmakende	 tentoonstel-
ling	'Lichte	zeden'	en	bekijk	de	werken	van	
grote	 namen	 als	Vincent	 van	 Gogh,	 Edgar	
Degas,	Henri	de	Toulouse-Lautrec,	Kees	van	
Dongen	en	Pablo	Picasso.

Nooit	eerder	werd	de	verbeelding	van	
prostitutie	in	de	Franse	19de-eeuwse	kunst	
zo	uitgebreid	belicht.

Prostitutie	was	 in	 de	 tweede	 helft	 van	
de	19de	eeuw	een	favoriet	onderwerp	in	de	

beeldende	 kunst.	 Gretig	 verbeeldden	 kun-
stenaars	 de	 prostitutie	 als	 aspect	 van	 het	
moderne	stadsleven	in	Parijs	en	schilderden	
tippelende	vrouwen	op	de	boulevards,	rijke	
courtisanes	 in	 hun	 salon	 en	 de	 afgeleefde	
prostituees	in	het	bordeel.

Maatschappelijke discussies
Het	thema	was	actueel	door	de	talrijke	

maatschappelijke	discussies	over	de	gevaren	
van	prostitutie	en	de	voor-	en	nadelen	van	
regulering.	Lichte	zeden	 laat	zien	wat	kun-
stenaars	 aantrok	 in	 dit	 prikkelende,	 maar	
ook	complexe	en	gevoelige	onderwerp.

	 Vier	 fascinerende	 thema's	 nemen	 je	
mee	naar	het	Parijs	van	de	19de	eeuw:
1.	 De	 danszalen	 en	 cafés	 waar	 vrouwen	

hun	klanten	oppikten	tot	de	verborgen	
wereld	van	de	bordelen	en	de	gevange-
nis	waar	illegale	prostituees	en	vrouwen	
met	 geslachtsziektes	 werden	 opgeslo-
ten.

2.	 Op	 straat	 en	 in	 uitgaansgelegenheden	
was	 niet	 altijd	 direct	 duidelijk	 welke	
vrouwen	 prostituees	 waren.	 Kunste-
naars	 verwerkten	 subtiele	 verwijzingen	©
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collectie	 van	 de	 eerdergenoemde	 Frits	
Muller.	Het	 gaat	hierbij	om	zowel	 sier-	 als	
gebruiksaardewerk	 uit	 de	 gehele	 periode	
dat	Leen	Muller	bij	de	Plateelbakkerij	Zuid-
Holland	werkzaam	was,	dat	wil	zeggen	van	
1898	 tot	 aan	 1936.	 Daarnaast	 zal	 er	 ook	
werk	te	zien	zijn	dat	Leen	Muller	maakte	als	
zelfstandig	keramist	gedurende	de	jaren	'20.

Leerdam	-	Nationaal	Glasmuseum
0345-612714	/	
www.nationaalglasmuseum.nl
Geur en Kleur, een tuintje in de 
winter; 
5 januari t/m 13 maart 2016.
Het	 rook	 nog	 nooit	 zó	 lekker	 in	 het	

museum!	Het	Nationaal	Glasmuseum	geeft	
in	januari	alvast	een	voorproefje	op	de	lente	
en	verandert	in	een	heerlijk	geurende	tuin	
met	de	expositie	Geur en Kleur, een tuintje in 
de winter.	

In	 het	museum	 staan	 tientallen	 geurige	
en	kleurige	hyacinten	te	bloeien	op	speciale	
Nederlandse	bloembolglazen.	Het	 idee	om	
bloembollen	 op	 glazen	 te	 laten	 bloeien	 is	
een	eeuwenoude	 traditie,	 al	meer	dan	250	
jaar	wordt	dit	gedaan.	Het	principe	van	het	
bloembolglas	is	simpel.	De	bol	wordt	op	het	
glas	geplaatst	met	water	net	tot	de	onderzij-
de	van	de	bol.	In	een	donkere,	koele	ruimte	
groeien	de	wortels	het	water	in.	Pas	als	de	
bloemknop	uit	de	bol	is	kunnen	de	bloem-
bollen	in	de	huiskamer	geplaatst	worden.

In	 de	 loop	 der	 tijd	 hebben	 veel	 glas-

fabrieken	 en	 ontwerpers	 zich	 over	 het	
bloembolglas	 gebogen.	 De	 Glasfabriek	
Leerdam	en	ook	de	Kristalunie	Maastricht	
hebben	 er	 vele	 geproduceerd.	Vaak	waren	
dit	 kleurige	 en	 strak	 vormgegeven	 glazen.	
De	tentoonstelling	Geur en Kleur, een tuintje 
in de winter	 toont	 bijvoorbeeld	 bloembol-
glazen	 van	 de	 bekende	 namen	 Andries	
Copier,	Chris	Lebeau	en	Willem	Rozendaal.	
Daarnaast	 wordt	 de	 expositie	 aangevuld	
met	 ontwerptekeningen	 en	 verpakkings-
materiaal	 en	 zijn	 er	 vooral	 veel	 bloeiende	
bloemen	te	zien.	

Bekijk	het	 zeldzame	antipodenglas,	waar	
één	hyacint	naar	boven	groeit	en	een	ander	
omlaag.	Bestudeer	het	bloembolglas	uit	1800,	
een	van	Nederlands'	oudst	bekende	bloem-
bolglazen.	Of	laat	u	verassen	door	moderne	
ontwerpen	 van	Annelies	 de	 Leede,	 Menno	

zijn.	Het	gaat	onder	andere	om	schilderijen	
van	Leo	Gestel,	Jan	Sluijters	en	Else	Berg.

Op	 de	 tentoonstelling	 in	 Kranenburgh	
zijn	 ook	 werken	 uit	 de	 eigen	 collectie	 te	
zien,	 waaronder	 schilderijen	 en	 foto's	 van	
het	 atelier	 van	 Charley	Toorop	 door	 Eva	
Besnyö.	In	een	vitrine	is	te	zien	wat	Charley,	
kort	 voor	 haar	 dood	 in	 1955,	 schreef	 aan	
haar	 vriend	 John	 Raedecker.	 De	 brieven	
komen	 uit	 de	 collectie	 van	 Kranenburgh,	
werden	 geschonken	 door	 zoon	 Noek	
Raedecker	 en	 zijn	 nooit	 eerder	 getoond.	
John	 Raedecker	 is	 beeldhouwer,	 onder	
andere	 van	 het	monument	 op	 de	Dam	 in	
Amsterdam.	Hij	maakte	ook	het	beeld	van	
Jan	Toorop,	de	vader	van	Charley.	Ook	dat	
beeld	is	te	zien	op	de	tentoonstelling.	Vader	
en	zoon	Raedecker	 staan	ook	op	één	van	
Charley's	schilderijen.

Gouda	-	Museum	Gouda
0182-331000	/	www.museumgouda.nl	
Leen	Muller	en	de	plateelbakkerij	Zuid-

Holland	(1898-1936);	t/m	8	mei	2016.
Kern	 van	 de	 Goudse	 aardewerkindus-

trie	 is	 steeds	 de	NV	 Plateelbakkerij	 Zuid-
Holland	geweest,	opgericht	in	1898	en	fail-
liet	gegaan	in	1965.	Binnen	dit	bedrijf	heeft	
plateelschilder	en	ontwerper	Leen	J.	Muller	
(1879-1969)	 een	 cruciale	 rol	 gespeeld	
tussen	 1898,	 het	 jaar	 van	 zijn	 komst	 naar	
Gouda,	 tot	 aan	 zijn	 vertrek	 in	 1936.	 Eerst	
als	vooraanstaand	plateelschilder,	maar	van-
af	1908	druk	in	de	weer	met	het	bedenken	
van	nieuwe	decors,	 zoals	 het	 'Rhodian'	 en	
de	daarbij	behorende	schildertechniek	rond	
1909/10.	Vanaf	 dat	 moment	 wordt	 Muller	
de	ontwerper	van	zowel	decors	als	model-
len.	In	1924	wordt	hij	bovendien	benoemd	
tot	 hoofd	 van	 de	Afdeling	 Kunstnijverheid	
waarbij	 kunstenaars	 van	 buiten	 het	 bedrijf	
worden	 gevraagd	 ontwerpen	 voor	 zowel	
sier-	 als	 gebruiksaardewerk	 te	 leveren.	Als	

zodanig	kan	Leen	Muller	gezien	worden	als	
het	artistieke	gezicht	van	de	'Zuid-Holland'	
gedurende	de	eerste	decennia	van	de	vorige	
eeuw.

De	 kleinzoon	 van	 Leen	 Muller,	 Frits	
Muller	 heeft	 zich	 jaren	 geleden	 ten	 doel	
gesteld	 het	 oeuvre	 van	 Leen	 Muller	 in	
kaart	 te	 gaan	 brengen.	 Bovendien	 heeft	
hij	 in	de	afgelopen	 jaren	een	grote	collec-
tie	 opgebouwd	 van	 de	 producten	 van	 zijn	
opa.	Zowel	unica	als	ook	veel	werk	dat	 in	
serie	werd	vervaardigd,	waaronder	servies-
goed	 in	 velerlei	 uitvoeringen.	 Binnenkort	
verschijnt	er	bovendien	een	publicatie	over	
Leen	Muller,	 die	 Frits	Muller	met	 de	 hulp	
van	 diverse	 verzamelaars	 en	 kenners	 van	
Gouds	plateel	heeft	geschreven.

Museum	Gouda	heeft	een	tentoonstel-
ling	 georganiseerd	 over	 het	 oeuvre	 van	
Leen	 Muller,	 grotendeels	 afkomstig	 uit	 de	
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grondstoffen	konden	schilderijen	van	tijdge-
noten	levensecht	worden	nageschilderd	op	
tegels.	Tal	van	nieuwe	plateelbakkerijen	wil-
den	zich	daarbij	bewijzen	door	de	kwaliteit	
van	het	handschilderwerk.	Sommige	plateel-
schilders	 legden	 fotografisch	 nauwkeurige	
stadsgezichten	 vast	 of	 maakten	 originele	
ontwerpen	op	tegels.	

Tot	een	heel	ander	genre	horen	de	ta-
bleaus	die	de	Goudse	Pijpen-	en	Aardewerk-
fabriek	 Goedewaagen	 in	 het	 inter	bellum	
maakte.	 Sierkunstenaar	 C.A.	 Lion	 Cachet	
(1864-1945)	 ontwierp	 uitbundige,	 decora-
tieve	 panelen	 voor	 grote	 passagierssche-
pen	die	de	 vaart	op	Nederlands-Indië	on-
derhielden.	De	realisatie	van	de	technische	
hoogstandjes	 was	 mogelijk	 door	 het	 vak-
manschap	van	Willem	van	Norden.		

De	Vrienden	van	het	museum	verwier-
ven	onlangs	enkele	panelen	om	de	presen-
tatie	te	versterken.	

	
Opm. De Lion Cachet werken zijn waarschijnlijk 
afkomstig van de veiling Onder de Boompjes van de 
collectie Goedewaagen.

Purmerend	-	Purmerends	Museum
0299-472718	/	
www.purmerendsmuseum.nl
100 Jaar droge voeten; watersnood 
van 1916 in Purmerend; 
t/m 10 april 2016
De	 geweldige	 noordwesterstorm,	 die	

in	 de	 nacht	 van	 13	 op	 14	 januari	 de	 gol-
ven	 hoog	 opzwiepte	 en	 de	 Zuiderzeedijk	
beukte,	 zodat	deze	op	verschillende	plaat-
sen	 werd	 doorbroken,	 bracht	 ook	 voor	
Purmerend	angstige	en	spannende	dagen.

Het	opdringende	water	zette	de	straten	
blank.	Vluchtelingen	 en	 van	 uit	 hun	 huizen	
gedreven	Purmerenders	zochten	onderdak	
in	hoger	 gelegen	delen	van	de	 stad.	Over-
heid,	militairen	en	burgerij	werkten	samen	
om	deze	slachtoffers	te	helpen.

Gelukkig	 braken	 de	 dijken	 van	 de	
Purmer	 en	 Wormer	 niet	 waardoor	 een	
grotere	ramp	Purmerend	bespaard	bleef.	Er	
werd	op	 verschillende	plekken	een	water-
kering	 aangelegd	 met	 kistdammen	 waarin	
het	water	uit	de	stad	geloosd	kon	worden.

In	 februari	brak	de	waterkering	echter	
en	liep	de	stad	weer	onder.	Pas	op	22	maart	
kon	 Schuitemakers	 Purmerender	 Courant	
melden	 dat	 de	 geheel	 gemeente	 met	 de	
aangrenzende	Zuidpolder	van	het	overtol-
lige	water	was	bevrijd	en	door	versterking	
der	kistdammen,	het	gevaar	voor	de	stad	als	
geweken	worden	beschouwd.

VVNK Nieuwsbrief 2016 nr 1 pagina 32 VVNK Nieuwsbrief 2016 nr 1 pagina 33

Jonker,	Anna	Carlgren	of	Carina	Riezebos.	
Bij	 de	 expositie	 verschijnt	 tevens	 de	

publicatie	 Het	 Nederlandse	 bloembolglas.	
Het	boek	wordt	elders	in	dit	blad	besproken.

Leiden	-	Universitaire	Bibliotheken	Leiden
071-5272905	/	
www.bibliotheek.leidenuniv.nl	
Expositieruimte	 van	 de	Universiteitsbi-
bliotheek	Leiden,	Witte	Singel	27
Op reis met W.O.J. Nieuwenkamp. 
Nieuwe Kunst rond 1900; 
t/m 17 mei 2016.
In	deze	 tentoonstelling	 staan	de	reizen	

van	W.O.J.	Nieuwenkamp	(1874-1950)	door	
Nederland,	Egypte,	India	en	Indonesië	en	de	
schitterende	indrukken	die	hij	op	zijn	zwerf-
tochten	heeft	vastgelegd	centraal.

Nieuwenkamp	 is	 vooral	 bekend	 van	
zijn	Indische	voorstellingen.	Hij	is	de	eerste	
westerse	kunstenaar	die	zesmaal	 langdurig	

het	 eiland	 Bali	 bezocht.	 In	 prachtige	 teke-
ningen	 en	 grafiek	 legde	 hij	 het	 leven	 op	
het	eiland	vast.	Daarnaast	was	hij	etnoloog	
en	 verzamelde	 een	 groot	 aantal	 kunst-	 en	
gebruiksvoorwerpen	uit	de	 Indische	archi-
pel.	 Een	deel	 van	deze	 voorwerpen	kwam	
in	 Nederlandse	 musea	 terecht.	 In	 Europa	
maakte	Nieuwenkamp	voor	het	reizen	ge-
bruik	 van	 een	 door	 hem	 zelf	 ontworpen	
boot:	 De	 Zwerver.	Vanaf	 1902	 bevoer	 hij	
daarmee	 kanalen	 en	 plassen.	Hij	 leefde	 en	
werkte	 op	 deze	 boot	 en	 organiseerde	 er	
exposities	van	zijn	werk.	

Uit	 het	 bezit	 van	 de	 Universitaire	
Biblio	theken	Leiden	wordt	een	aantal	 top-
stukken	uit	 de	 collectie	Nieuwe	Kunst,	 de	
Nederlandse	bijdrage	aan	de	Art	Nouveau	
rond	 1900	 getoond:	 o.a.	 gebatikte	 banden	
door	 Lion	 Cachet,	 Nieuwenhuis.	 Lebeau	
en	Loebèr.	Uit	 deze	 collectie	worden	ook	
enkele	 boekbanden	 en	 toegepaste	 grafiek	
van	Nieuwenkamp	getoond.

Otterlo	-	Nederlands	Tegelmuseum
0318-591519	/	
www.nederlandstegelmuseum.nl
Opmerkelijke landschappen en 
Tegel schilderijen; 
t/m 28 maart 2016.
Het	 Nederlands	 Tegelmuseum	 wordt	

van	 tijd	 tot	 tijd	 verrast	 door	 bijzondere	
schenkingen	 en	 bruiklenen,	 die	 een	 waar-
devolle	 aanvulling	 op	 de	 bestaande	 collec-
tie	vormen.	Er	is	meestal	geen	gelegenheid	
om	deze	 direct	 in	 de	 vaste	 presentatie	 te	
verwerken.	Als	opening	van	het	nieuwe	jaar	
toont	het	Tegelmuseum	bijzondere	recente	
schenkingen	die	het	nog	niet	eerder	in	een	
expositie	presenteerde.	

In	de	jaren	rond	1900	wordt	het	mode	
om	 tegeltableaus	 naar	 bestaande	 oude	 en	
(destijds)	 moderne	 schilderijen	 te	 maken.	
Door	het	gebruik	van	nieuwe	technieken	en	 Pu
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andere	 foto's	 en	 fotocollages	 gebruikt	 op	
een	manier	 die	 radicaal	 vernieuwend	was.	
Daarbij	waren	 de	 grafische	ontwerpen	 in-
genieus	en	ook	de	typografie	werd	als	het	
ware	 opnieuw	 gedefinieerd.	 Behalve	 foto-
grafen	als	Sergej	Senkin,	Georgi	Petroesov	
en	 Michail	 Seregin	 leverden	 nu	 wereld-
beroemde	 kunstenaars	 als	 El	 Lissitzky	 en	
Alexander	Rodtsjenko	belangrijke	bijdragen	
aan	het	blad.	Daarnaast	was	Lissitzky	in	1935	
ook	de	maker	van	het	geweldige	foto-album	
De industrie van het socialisme, een monu-
ment voor de industriële verworvenheden van 
de Sovjet-Unie.	Samen	met	Vavara	Stepanova	
maakte	Rodtsjenko	in	1938	het	monumen-
tale	 foto-album	 Moskou	 gereconstrueerd,	
waarin	 de	 modernisatie	 van	 de	 Russische	
hoofdstad	naar	voorbeeld	van	Parijs	uitvoe-
rig	werd	geïllustreerd	en	gedocumenteerd.	
Rodtsjenko	 nam	 zelf	 de	 foto's,	 die	 net	 als	
de	 fotomontages,	 uitklapplaten,	 kaarten	en	
diagrammen	op	elke	nieuwe	bladzijde	voor	
een	verrassing	zorgden.

Tot	 de	 meest	 bijzondere	 en	 meest	
kostbare	 publicaties	 uit	 deze	 bloeitijd	 van	
de	 Russische	 propaganda	 behoren	 boe-
ken	 met	 speciale	 opdrukken	 of	 zelfs	 me-
talen	 plaquettes	 en	 reliëfs	 op	 de	 omslag.	
Dit	 is	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 bij	 het	 boek	
Tank	bestuurders,	 in	1936	ontworpen	door	
Andrej	Lavrov	en	een	van	de	opvallendste	

stukken	 op	 de	 tentoonstelling	 in	 Zwolle.	
Met	 dergelijke	 luxe	 uitgaven	 was	 voor	 de	
ontwerpers	 of	 uitgevers	 geen	 geld	 te	 ver-
dienen.	De	productie	ervan	was	namelijk	zo	
duur	dat	de	boeken	alleen	gemaakt	konden	
worden	omdat	de	Russische	regering	ze	in	
opdracht	 gaf	 en	 zich	 er	 financieel	 garant	
voor	 stelde.	 Niet	 voor	 niets	 worden	 ze	
daarom	ook	wel	 'paradeboeken'	 genoemd.	
De	primaire	functie	van	de	boeken	was	in-
derdaad	 dezelfde	 als	 die	 van	 een	militaire	
parade,	 dat	wil	 zeggen:	 pronken	 en	 indruk	
maken	 ter	meerdere	eer	en	glorie	 van	de	
communistische	heilstaat.

De	 opzienbarende	 Sovjet-vormgeving	
uit	 de	 jaren	 dertig	 groeide	 uit	 tot	 een	 in-
spiratiebron	voor	modernisten	over	de	hele	
wereld.	 Zoals	 de	 expositie	 in	Museum	 de	
Fundatie	duidelijk	maakt,	reikte	haar	invloed	
ook	tot	in	Nederland.	De	kring	rond	Theo	
van	Doesburg	en	De	Stijl	was	zeer	geïnte-
resseerd	 in	de	Russische	avant-gardekunst,	
zowel	qua	vormgeving	als	in	ideologische	zin.	
Gerrit	Rietveld	was	als	grafisch	ontwerper	
en	 typograaf	 verbonden	 aan	het	 tijdschrift	
Nieuw Rusland,	opgericht	in	1928	als	orgaan	
van	 het	 Genootschap	 Nederland-Nieuw	
Rusland.	Cineast	Joris	Ivens	volgde	voor	dit	
tijdschrift	de	ontwikkelingen	op	het	gebied	
van	de	Russische	film.	In	maart	1931	richtte	
de	 Communistische	 Partij	 Nederland	 de	
Vereniging	Vrienden	van	de	Sovjet-Unie	op,	

De	 watersnood	 van	 1916	 is	 door	 de	
foto	techniek	uitstekend	belicht.	Vooral	door	
de	opnamen	van	fotograaf	Joseph	Coppens	
(1864-1941)	is	een	goed	beeld	van	de	ramp	
bewaard	 gebleven.	 De	 expositie	 in	 het	
museum	 vertelt	 aan	 de	 hand	 van	 de	 vele	
foto's,	 die	 beschikbaar	 zijn	 gesteld	 door	
de	 Provinciale	 Atlas	 Noord-Holland,	 het	
verhaal	 van	 de	 watersnood	 in	 Purmerend.	
Documenten	uit	het	Waterlands	Archief	 il-
lustreren	de	enorme	organisatie	die	bestuur,	
militairen	en	burgers	aan	de	dag	hebben	ge-
legd	om	deze	ramp	het	hoofd	te	bieden.

Woerden	-	Stadsmuseum	Woerden
0348	-	431008	/	
www.stadsmuseumwoerden.nl
Schatten van Woerdenaren - 
kunstbezit van stadsgenoten;
t/m zondag 3 april 2016
Hoeveel	 prachtige	 kunstwerken	 in	

privé	bezit	 worden	 aan	 het	 publieke	 oog	
onttrokken?	Hooguit	als	u	een	keer	bij	 ie-
mand	op	de	koffie	mag	komen,	bent	u	in	de	
gelegenheid	een	blik	te	werpen	op	wat	daar	
thuis	boven	de	bank	hangt.	Voor	één	keer	is	
die	blik	ons	allen	gegund	tijdens	de	tentoon-
stelling	'Schatten	van	Woerdenaren'.

Gastconservatoren	Netty	de	Groot	en	
Richard	Rietbergen	van	de	Stichting	Kunst	
op	 Ooghoogte	 hebben	Woerden	 en	 om-
streken	doorkruist,	op	zoek	naar	 topstuk-

ken	 in	privébezit.	De	oogst	 is	 rijk:	 schilde-
rijen,	 sculpturen,	 glaskunst,	 fotografie	 en	
grafiek	 van	 (inter)nationaal	 bekende	 kun-
stenaars	zoals	Christo	-	 Joan	Miró	-	Pablo	
Picasso	 -	 Isaac	 Israels	 -	 George	 Breitner	
-	 Jan	Sluijters	 -	Leo	Gestel	 -	Hildo	Krop	-	
Kees	 van	Dongen	 -	Armando	 en	Cornelis	
Springer.	De	kunstwerken	werden	bij	hoge	
uitzondering	 uitgeleend	 en	 zullen	 nu	 voor	
het	eerst	gezamenlijk	te	zien	zijn.

Zwolle	-	Museum	de	Fundatie
0572-388188	/	www.museumdefundatie.nl
Rood! Heilstaatvisioenen uit de 
Sovjet-Unie 1930-1941; 
t/m 17 april 2016.
Na	 de	 Russische	 revolutie	 van	 1917	

besloten	 de	 machthebbers	 in	 de	 nieuwe	
Sovjet-Unie	hun	ideeën	op	een	unieke	wijze	
te	gaan	uitdragen.	De	Sovjet-ideologie	zou	
worden	 gepresenteerd	 via	 radicale	 avant-
gardistische	 ontwerpen,	 gemaakt	 door	
de	 culturele	 elite	 van	 het	 land.	Als	 vurige	
aanhangers	 van	 de	 nieuwe	 orde	 vormden	
schrijvers	en	beeldend	kunstenaars	als	het	
ware	een	artistiek	leger	dat	net	als	het	Rode	
Leger	ten	dienste	van	de	staat	stond.	Vooral	
in	de	jaren	dertig	was	er	geen	natie	ter	we-
reld	 die	 zoveel	 eersteklas	 kunstenaars	 in	
dienst	 had	 voor	 propagandadoeleinden	 als	
de	Sovjet-Unie.	De	tentoonstelling	 'ROOD!'	
in	Museum	de	Fundatie	in	Zwolle	biedt	van	
een	overzicht	van	meer	dan	150	heilstaat-
visioenen	uit	de	Sovjet-Unie	uit	de	periode	
1930-1941.

De	visualisering	van	het	communistische	
gelijkheidsideaal	was	een	van	de	hoofddoel-
stellingen	van	het	tijdschrift	De USSR in op-
bouw.	Dit	maandblad	op	grootformaat	ver-
scheen	van	januari	1930	tot	mei	1941.	Naast	
een	 Russische	 uitgave	 waren	 er	 edities	 in	
het	Engels,	Frans,	Duits	en	vanaf	1938	ook	
in	het	Spaans.	In	de	opmaak	werden	onder	
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secretariaat

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

redactie rond 1900
teksten

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

vormgeving

Eef	de	Hilster

webmaster@vvnk.nlw
w
w
.v
vn
k.
nl

Amsterdam	-	Stadsarchief
020-2511511	/	www.stadsarchief.amsterdam.nl
Vincent van Gogh, 400 dagen in Amster-
dam; t/m 17 april 2016.

Den	Haag	-	Gemeente	Museum	Den	Haag
070-3381111	/	www.gemeentemuseum.nl	
Céramiques sublimes; t/m 03 april 2016.

Doesburg	-	Lalique	Museum
0313-471410	/	www.musee-lalique.nl
Art Nouveau – Fleurs, Faune, Femmes; 
t/m 15 juni 2016.
Zie ook evenement op pag. 8.

Laren	-	Singer	Museum	
035-5393939	/	www.singerlaren.nl	
Kirchner, Paradijs in de bergen; 
t/m 10 april 2016.

Oosthuizen	-	Dik	Trom	Kinderboekenmuseum
06-20477917	/	www.hetschooltjevandiktrom.nl
Johanna Kuiper (1896 - 1956), (kinderboe-
ken)schrijver en domineesvrouw in Eters-
heim; t/m 20 maart 2016.

Nieuw-Buinen	-	Keramisch	Museum	Goedewaagen
0599-616090	/	
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl/
1. Tegelkunst rond 1900, bruiklenen uit de 

collectie Meentwijck; tot 27 juni 2016.
2. Goedewaagen's scheepsmemorabilia 
voor de Holland America Line, aangevuld; 
tot 27 juni 2016. 
3. Hoogtepunten uit de keramiek van Art 
Nouveau en Art Deco, sieraardewerk, pot-
terie, tegels en tegeltableaus, plastiekjes, 
herzien en aangevuld; tot 27 juni 2016.
4. Tegelaanwinsten van 1885 tot 1940; tot 
27 juni 2016.
5. Retro-aardewerk van de Plateelbakkerij 
Zuid-Holland; Gouda 1939-1964.

Rotterdam	-	Chabot	museum
010-4363713	/	www.chabotmuseum.nl
Henk Chabot, Mens , dier, polder; Land-
schappen, dier- en figuurstukken; t/m 28 
februari 2016.

Tilburg	-	Nederlands	Textielmuseum
013-5367475	/	www.textielmuseum.nl
Aan boord, Linnengoed voor de grote 
vaart, 1900-1970; t/m 30 oktober 2016.

Veendam	-	Veenkoloniaal	Museum
0598-364224	/	www.veenkoloniaalmuseum.nl/
J.A. Huizinga: meubelfabrikant; t/m 6 maart 
2016 (excursie VVNK op 20 februari).

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

die	een	jaar	later	het	tijdschrift	Feiten uit de 
Sovjetunie	 lanceerde.	 De	 omslagen	 van	 de	
publicaties	 zijn	 veel	 interessanter	 dan	 de	
door	 het	 Kremlin	 gedicteerde	 inhoud.	 Ze	
werden	ontworpen	door	Nico	de	Haas	en	
Cas	Oorthuys	van	de	Nederlandse	vereni-
ging	van	Arbeiders	Fotografen,	afgekort	tot	
ArFot,	die	zich	rechtstreeks	door	de	Russi-
sche	avant-gardisten	lieten	beïnvloeden.

Denkt	u	er	aan	deze	maand	uw	
contributie	voor	2016	te	voldoen!	
€	30	voor	gewoon	lid	en	€	20	voor	
partner	lid	op	rekeningnummer 

NL95 INGB 0008 1253 58


