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VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

VAN HET BESTUUR
Een aantal leden meldt ons regelmatig
interessante onderwerpen over excursies,
exposities, boeken en dergelijke. Gaat u daar
vooral mee door, we stellen dit bijzonder
op prijs. Zo werden wij geattendeerd op
het 1e Brusselse Art Nouveau en Art Deco
Festival. De eerste editie van dit evenement
vindt plaats van 11 tot 26 maart 2017.
Het komt in de plaats van de Biënnale Art
Nouveau en Art Deco, dat altijd in het
najaar werd gehouden. Op het programma
komen in ieder geval weer openstellingen
van Art Nouveau en Art Deco interieurs

die normaal gesloten blijven voor publiek.
Er zijn concerten, filmvoorstellingen,
tentoonstellingen en culturele evenementen.
Er zijn rondleidingen te voet, met de fiets of
met de bus. Begin 2017 kunt u het volledige
programma van dit festival vinden op www.
voiretdirebruxelles.be. Meer informatie is
ook te vinden op www.visitbrussels.be.
We kunnen verder melden dat het
bestuur van de SSK verder gaat met het
overdragen aan het Drents Museum van
de SSK-collectie van permanent bruikleen
naar eigendom. Zie in dit verband ook de
oproep van het SSK-bestuur in dit nummer
van Rond 1900.

Voorspoedig 2017
Dit is al weer het laatste nummer van
het jaar 2016 van ons blad 'Rond 1900'.
Het bestuur wenst u en de uwen plezierige
feestdagen en een voorspoedig 2017.
Wij zij al druk aan de gang met ons
programma 2017, zoals u verder in dit blad
kunt lezen. Een interessant symposium,
een bezoek aan museum More, kortom
het ontbreekt ons niet aan ideeën voor
evenementen.
Ingezonden mededeling

Oproep SSK-bestuur
Het bestuur van de Stichting Schone
Kunsten Rond 1900 (SSK) heeft het
Impressies bezoek aan Katwijk (linker pagina) en
Het Schip (rechter pagina). Foto's Eef de Hilster.
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voornemen om de volledige collectie, die
nu permanent in bruikleen is bij het Drents
Museum in Assen en het Rijksinstituut
voor Kunsthistorische Documentatie in
Den Haag, volledig in eigendom aan het
Drents Museum over te dragen. Het SSK
bestuur verzoekt eenieder die meent met
beperkende voorwaarden recht te hebben
op voorwerpen uit de collectie en dit met
schriftelijke stukken kan onderbouwen,
contact op te nemen door middel van een
schriftelijke berichtgeving aan de Stichting
Schone Kunsten Rond 1900 per adres
Trip Notarissen, Postbus 1105, 9701 BC
Groningen o.v.v. 51601323/AWB.

symposium
Symposium
'Sporen
van
Nieuwe Kunst in verre streken',
over
architectuur, kunst
en
kunstnijverheid
in
overzeese
gebieden.
Arnhem, zaterdag 28 januari 2017.
Ons tweejaarlijkse symposium gaat
dit keer over architectuur, kunst en
kunstnijverheid in enkele overzeese
gebieden. Tot op de dag van vandaag kun
je zowel in het voormalig Nederlands
Indië, het huidige Indonesië, als in ZuidAfrika en Curaçao veel gebouwen en kunst
terugvinden die door Nederlanders of in
navolging op Nederlandse ontwerpers zijn
gemaakt. Over en weer was er ook sprake
van beïnvloeding.
De eerste twee lezingen zijn
voornamelijk gewijd aan architectuur, na de
lunchpauze richt de aandacht zich meer op
kunst en kunstnijverheid.
Het symposium wordt op een
toepasselijke plek gehouden namelijk in
het congrescentrum de Kumpulan op het
landgoed Bronbeek, Arnhem.
Villa Isola (nu Bumi Siliwangi), Bandoeng, 1932/33.

In de lange lunchpauze is er gelegenheid
om het terrein te bekijken en / of de
tentoonstelling 'Van KNIL-militair tot
meester-architect' over Charles en Richard
Schoemaker te bezoeken.
Beschrijving Bronbeek
Het landgoed Bronbeek werd rond 1820
als buitenplaats aangelegd voor Herman
Stijgerwald. Het gebouw naar ontwerp van
rijksbouwmeester Rose was zeer modern
voor zijn tijd. De nieuwste bouwtechnische
ontwikkelingen waren er in verwerkt.
Het was namelijk de bedoeling dat er een
wervende werking voor het koloniale leger
van het tehuis zou uitgaan. Na de dood van
Stijgerwald in 1830 verkocht zijn weduwe het
landgoed en kreeg het de naam Bronbeek.
Koning Willem III gaf het landgoed
Bronbeek in 1859 aan de Nederlandse
Staat ter inrichting van een 'Koloniaal
Militair Invalidentehuis'. Er was een bepaling
opgenomen dat aan het onroerende goed
nooit een andere bestemming zou mogen
worden gegeven dan tot een koloniaal
militair invalidentehuis en dat de Staat der
Nederlanden alle lasten, te rekenen vanaf
1 januari 1860, zou betalen. En dit is heden
ten dage nog steeds zo, hoewel een tijd lang
sluiting dreigde. Een van de initiatieven was
toen het realiseren van het Reüniecentrum
Kumpulan (Maleis voor 'bijeenkomst').
Museum Bronbeek.

Charles en Richard Schoemaker als officieren, 1913.

Tentoonstelling
over
Charles
(1882-1949) en Richard (18861942) Schoemaker
Als de broers Schoemaker hun carrière
in 1902-1906 beginnen aan de Koninklijke
Militaire Academie (KMA) in Breda hebben
zij al een sterke band met de kolonie
Nederlands-Indië. Hun vader Jan Prosper
was betrokken bij krijgshandelingen van
het Koninklijk Nederlands Indische Leger
(KNIL) en schreef boeken over de oorlogen
in Nederlands-Indië. Zoon Charles werd in
Nederlands-Indië geboren in de legerplaats
Banjoe Biroe op Midden-Java.
De broers worden aan de KMA
opgeleid bij de Genie van het KNIL. Ze
ontwikkelen zich tot vooraanstaande
meester-architecten in het koloniale of
Nederlands-Indische bouwen. Beide mannen
worden professor: zij doceren zowel bij de
Technische Hogeschool Bandoeng als aan
de Technische Universiteit in Delft.
Richard bouwt het prestigieuze 'Paleis
van den Legercommandant', dat in 1918
wordt geopend, en daarna diverse gebouwen
in Nederland en Curaçao. Charles bouwt
veel voor particulieren, kerken en bedrijven
in Nederlands-Indië. Hij zet uiteindelijk
als geen ander het hele stadsbeeld van
Bandoeng naar zijn hand.
Paleis van den Legercommandant.
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Programma Symposium
11:00 uur Ontvangst.
11:30 uur Welkomstwoord door de
voorzitter VVNK, Els van
Veggel.
11:35 uur Inleiding door bestuurslid
Lieske Tibbe.
11:45 uur Lezing Pauline van
Roosmalen: 'Arsitektur
campur. Indische architecten
en architectuur rond 1900'.
12:30 uur Lezing Nicholas Clarke:
architectuur en kunst in
Zuid-Afrika.
13:15 uur Lunch, bestaande uit een
nasi rames buffet. Daarna
mogelijkheid voor een
bezoek aan museum
Bronbeek met o.a. een
tentoonstelling over de
architecten Charles en
Richard Schoemaker.
14:30 uur Lezing Joep Walter: 'Indië
verbeeld(t)'.
15:15 uur Lezing Maartje Brattinga:
'Reclame in Indië'.
16:00 uur Afsluiting door Lieske Tibbe.
Na elke lezing is er gelegenheid om
vragen te stellen.

Aanmelding en kosten
Aanmelding voor 15 januari 2017 via de
website www.vvnk.nl/evenementen of alleen
als dat niet kan via bijgaande aanmeldstrook.

Hun verdere levenswandel loopt
sterk uiteen. Charles leeft als excentrieke
kunstenaar, wordt moslim en is bevriend
met zijn vroegere student Soekarno. Richard
is na een lange carrière als hoogleraar in
Delft in verzet gekomen tegen de Duitse
bezetter en wordt in 1942 gefusilleerd in
concentratiekamp Sachsenhausen.
De sprekers
Pauline van Roosmalen is gepromoveerd
op de dissertatie "Ontwerpen aan de
stad. Stedenbouw in Nederlands Indië en
Indonesië (1905-1950). Ze heeft op dit
moment een eigen bureau voor architectuur
en ruimtelijke ordening.
Nicholas Clarke is geboren in Zuid-Afrika.
Hij heeft in 2014, samen met twee collega's
een boek uitgebracht over de Nederlandse
invloed in Zuid-Afrika 1880-1900 en is nu
bezig met de periode 1900-1940.
Joep Walter is afgestudeerd in de civiele
techniek. Door zijn belangstelling voor
kunst en zijn passie voor Indonesië heeft hij
veel kennis over kunst en architectuur.
Maartje Brattinga is historicus en
dochter van de kunstenaar Pieter Brattinga.
In 2013 schreef ze het boek 'Reclame in
Indië. De opkomst van de moderne reclame
in Nederlands-Indië 1900-1942'.

De kosten voor het symposium
bedragen € 25 voor leden en € 30 voor
introducees. Jongeren t/m 26 jaar betalen
€ 12,50. Betaling geschiedt op de plaats van
het evenement.
Bezoek museum Bronbeek: € 6, 65+
€ 3, MK gratis.
Adres en bereikbaarheid
Museum Bronbeek, congrescentrum De
Kumpulan,Velperweg 147, Arnhem.
Openbaar vervoer
Vanaf station Arnhem: Trolleylijn 1,
richting Velp. De bus stopt niet ver van de
ingang van Bronbeek.
Auto
A12 richting Oberhausen. Bij het
verkeersplein Velperbroek (= afrit 27)
volgt u tijdig de borden Arnhem, Zutphen,
Velp, Westervoort. Onder aan de afrit
bij het verkeerslicht rechtsaf en even de
N 325 (Arnhem, Nijmegen) volgen. Bij
het volgende verkeerslicht weer rechtsaf,
richting Presikhaaf.
Bij het eerste stoplicht na de
spoorwegovergang, staat u op de kruising
met de Velperweg en ziet u aan de overzijde
de ingang van Bronbeek.
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden
op het terrein.

EVENEMENTEN

13:30 uur
Bezoek aan museum MORE in
Gorssel op zaterdag 11 februari
2017.
We bezoeken museum MORE, het
grootste museum voor Nederlands Modern
Realisme. Hier is de collectie van Hans
Melchers ondergebracht. Deze verzameling
bevat
werk
van
toonaangevende
Nederlandse
modern
realistische
kunstenaars van de afgelopen 100 jaar.
Op dit moment is daar een
tentoonstelling van Johan van Hell. Caroline
Roodenburg, de samensteller van deze
tentoonstelling, zal een inleiding verzorgen.
Een gids van het museum zal iets vertellen
over de bijzondere collectie van het
museum.
Beschrijving excursie
Museum MORE
Museum MORE heeft topwerken
van modern-realistische aartsvaders (en
-moeders) Carel Willink, Jan Mankes,
Pyke Koch, Dick Ket, Raoul Hynckes, Wim
Schuhmacher en Charley Toorop. De

14:00 uur

14:30 uur

15:00 uur

Ontvangst met koffie/
thee.
Inleiding door gids
van het museum over
de collectie van het
museum.
Inleiding door Caroline
Roodenburg over Johan
van Hell.
Bezoek museum.

Vanaf 16:00 uur koffie/thee in het
museum.
collectie bevat ook naoorlogs realistisch
werk en wordt nog altijd uitgebreid
met nieuwe verwervingen. Invloedrijke
kunstenaars zoals Jan Beutener, Co Westerik
en Barend Blankert zijn vertegenwoordigd,
evenals gezichtsbepalers uit de hedendaagse
figuratieve kunst onder wie Philip Akkerman,
Erwin Olaf en Annemarie Busschers.
Museum MORE toont voortdurend een
selectie van meer dan 100 werken uit de
eigen collectie van Nederlandse realisten
van de afgelopen 100 jaar.
Johan van Hell
Het zeldzame dubbeltalent van Johan
van Hell (1889-1952) verdient het om
door iedere generatie opnieuw ontdekt te
worden. Als gedreven beeldend kunstenaar
& musicus slaagde Van Hell erin zijn beide
talenten ten volle te benutten, op het
hoogste niveau. Zijn fijnzinnige schilderijen
in sprankelende kleuren zijn een ijzersterke
mix van vorm en verhaal. Balancerend op de
rand van melancholie en optimisme, toont
Van Hell zich nog altijd als een geëngageerd

Telefonische bereikbaarheid op de
dag zelf
Thea de Hilster
06 234 833 28
(andere dagen 0299 432 522)
Els van Veggel
06 183 178 71

VVNK Nieuwsbrief 2016 nr 5 pagina 6

Programma Gorssel

VVNK Nieuwsbrief 2016 nr 5 pagina 7

en geamuseerd waarnemer.
Deze chroniqueur van de crisisjaren
was ook een van de beste klarinettisten
van Nederland. Verschillende keren
kreeg Van Hell een vaste aanstelling
aangeboden bij het toen al gerenommeerde
Concertgebouworkest.
Hij
weigerde
steevast. Liever bleef hij invaller zodat hij
tijd hield voor de beeldende kunst.

Haagse Kunstkring bestaat
dit jaar 125 jaar
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan
van de Haagse Kunstkring (doorgaans
afgekort HKK) is een fraai jubileummagazine
verschenen dat ook voor onze leden zeer
de moeite waard is.

Aanmelding en kosten
Aanmelding voor 26 januari 2017 via de
website www.vvnk.nl/evenementen of alleen
als dat niet kan via bijgaande aanmeldstrook.
De kosten voor deze excursie bedragen
€ 14 voor leden met museumkaart en € 17
voor introducees. Jongeren t/m 26 jaar
betalen € 7. Betaling geschiedt op de plaats
van het evenement.
Deze prijs is exclusief toegang museum.
Museumkaarthouders betalen € 3 toeslag
en niet museumkaarthouders betalen € 15
+ € 3 toeslag.
Adres en bereikbaarheid
Museum More, Hoofdstraat 28, 713 CW
Gorssel
Johan van Hell, Opkomend onweer, 1921.

Johan van Hell, Zelfportret met Pau Wijnman, 1923,
Particulier bezit Canada.

Auto
Gorssel ligt vlakbij de steden Deventer
en Zutphen. Per auto is Gorssel eenvoudig
bereikbaar via de snelweg A1 afslag nummer
23 Deventer/Zutphen. Onderaan de afslag
kiest u voor richting Zutphen/Gorssel. Na 5
km heeft u Gorssel bereikt. Volg daarna de
bruine borden "MORE".
Parkeren is gratis op het museumterrein
aan de achterkant van het gebouw.
Openbaar vervoer
Het Museum MORE is met het openbaar
vervoer zeer goed bereikbaar. Vanaf NStreinstations Deventer en Zutphen neemt
u bus 81 van Arriva en binnen 20 minuten
bent u in Gorssel. Daar stapt u uit bij de
halte "Museum MORE" en is het minder
dan 2 minuten lopen naar het museum.

Oprichting
Beeldend kunstenaar Théophile de
Bock richtte samen met anderen, in
1891 de Haagsche (toen nog met 'sch')
Kunstkring op.   De oprichters hadden een
vereniging voor ogen waarin verschillende
kunstdisciplines, bij de oprichting aangeduid
met Beeldende Kunsten, Fraaie Letteren,
Toonkunst en Kunstnijverheid, bij elkaar

Voorzijde jubileummagazine: Mevrouw Zoreida Marries Anna van Meegeren-De Voogt, de eerste vrouw van
Han van Meegeren op een feest door H. Berssenbrugge. Achterzijde idem: affiche HKK.

Telefonische bereikbaarheid op de
dag zelf
Thea de Hilster
06 234 833 29
(op andere dagen 0299 432 522)
Kees van der Geer
06 538 112 60
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Portretfoto van Théophile de Bock.
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Met maar liefst vier afdelingen formuleerde
de Haagse Kunstkring haar doel duidelijk
ruimer dan Pulchri, dat altijd alleen een
kunstschildervereniging is geweest. Was
Pulchri vooral een bolwerk van de Haagse
School, de HKK wilde ook openstaan voor
nieuwe stromingen en een broedplaats
zijn voor kunstenaars die werkten in de
disciplines van de vier afdelingen.
De HKK trad naar buiten met een
openingstentoonstelling in haar eerste
onderkomen boven café Riche op de hoek van
het Buitenhof met een ledententoonstelling
die de krant haalde met een kort bericht.
Van een flink aantal inzenders is werk in
de SSK collectie aanwezig. Ook werd een
advertentie geplaatst.

Het nieuws van de dag, kleine courant 4-8-1891,
van de geel gemarkeerde namen van kunstenaars
is werk in de SSK collectie aanwezig. Er staan een
paar fouten in: "Ohorn Prikker" moet natuurlijk
"Thorn Prikker" zijn en "vrij wel" is "vrijwel".

zouden komen om zo een natuurlijke
uitwisseling en gezamenlijke voedingsbodem
te scheppen. Tot op de dag van vandaag
telt de Haagse Kunstkring vier afdelingen
nu met de benamingen 'Beeldende Kunst',
'Letteren, Theater & Film', 'Muziek', en
Design & Architectuur. De oprichting van
de HKK vond plaats in café Riche op de
hoek van het Buitenhof op 1 mei 1891.

Zeker
vermeldenswaard
is
de tentoonstelling die Jan Toorop
organiseert van 16 tot 29 mei 1892 in
de Haagse Kunstkring; de allereerste
overzichtstentoonstelling
met
het
'complete' oeuvre van Vincent van Gogh
in Nederland. Het initiatief illustreert het
klimaat van nieuwe uitdagingen in die dagen.
Immers Van Gogh was toen onbekend
bij het grote publiek, hoogstens als een
controversiële kunstenaar. Dit blijkt wel

Enigszins plagerige tekening van Théophile de Bock
van 17 april 1895.

uit een bericht van de correspondent in de
Arnhemse courant van 20-5-1892.
Bijzonder zijn ook de tekeningen
die werden gemaakt van bijzonder
bijeenkomsten in de later genoemde
Gouden Boeken. Vaak voorzagen de
aanwezige leden die van hun handtekening.
Prominente leden
In de loop van haar 125 jarig bestaan
heeft de Haagse Kunstkring veel
prominente (ere)leden in haar gelederen
gehad. Een paar willekeurige namen zijn: de
beeldende kustenaars Theo van Doesburg,
Josef Israëls, Jan Toorop, Jan Schoonhoven;
letterkundigen en acteurs Albert Vogel,
Ferdinand Bordewijk, Simon Carmiggelt,
Hella Haasse, Miep Diekmann, Ellen Vogel
en Paul van Vliet; ontwerper Piet Zwart; de
fotografen Max Koot en Gerard Fieret en
de architecten Pierre Cuypers, H.P. Berlage,
Karel de Bazel, Hendricus Theodorus
Wijdeveld, Henk Wegerif en Jan Wils.
Zwerftocht
Vanaf het begin van haar bestaan heeft
de Haagse Kunstkring wat betreft de
huisvesting een ware zwerftocht door den
Haag doorgemaakt.
Pas in 1957 werd het mogelijk door
een legaat van de schilderes Leonora van
Bijsterveld om het pand aan de Denneweg 64
in den Haag aan te kopen. Tot op de dag van
vandaag is daar het onderkomen van de HKK.

Bericht Arnhemse Courant van 20-5-1892.

Advertentie in de Haagsche courant van 3-8-1891.

Portret van Jan Toorop door Anton Molkenboer.
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De uitgave telt 84 pagina's en geeft
een fraai overzicht van de memorabele
punten uit de geschiedenis van deze
kunstenaarsvereniging. Het magazine is te
koop zolang de voorraad nog strekt voor
€ 5 exclusief eventuele verzendkosten
maar ook op te halen in de galerie van
de HKK Denneweg 64 Den Haag tijdens
openingstijden (wo t/m za van 11 uur tot 17
uur, zondag 13 uur tot 17 uur) of per email
te bestellen via
info@haagsekunstkring.nl

Glasfabriek Bouvy
Laura Roscam Abbing is vanaf
januari 2015 buitenpromovendus aan
de Radboud Universiteit Nijmegen
bij promotoren prof. dr. Johan de
Haan en prof. dr. Jos Koldeweij. Zij
doet onderzoek naar de Koninklijke
Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J.
Bouvy (1850-1926) en zijn glas-inloodatelier in Dordrecht; ooit onze
belangrijkste vensterglasfabriek.
Laura Roscam Abbing

1957 tot heden: Denneweg 64.

De negentiende-eeuwse Nederlandse
fabrieken vormen een belangrijk, helaas
nagenoeg vergeten onderdeel van de
geschiedenis. Met name hun rol voor de
industrialisatie, de internationalisatie en het
moderne bouwen is nog niet erkend. Voor
fabrieken als de porseleinfabriek Rozenburg,
die kostbare, artistieke voorwerpen
produceerden voor in elitewoningen, is meer
aandacht. Over de fabrieken die van invloed

Dordrecht, zuidelijk hoekhuis SchrijversstraatKuipershaven met daarin de glasfabriek van Bouvy.

Omdat er weinig bekend is over de
Nederlandse
vensterglasproductie
in
die periode en over de fabriek Bouvy
wil ik met mijn promotieonderzoek een
basis leggen. Daarom behandel ik naast
de kunsthistorische aspecten ook de
economische aspecten rond het bedrijf, de
technische kanten van de productie en de
distributie van vensterglas en het gebruik
ervan in die periode.

J.J.B.J. Bouvy. Dordrecht..... Spiegel Glasfabriek,
affiche, Georges Meunier,
Gallica - Bibliothèque nationale de France.

waren voor de gevels van die woningen
is nauwelijks wat bekend, terwijl ze zo
bepalend waren voor het straatbeeld en ze
talloze, innovatieve oplossingen bedachten
voor vervaardigingproblemen. Oplossingen
waarvan wij nu nog profijt hebben, zoals de
ontwikkeling van de gebogen winkelruit of
de bouwsteen gemaakt van persglas.
En er is nog veel niet uitgezocht over
deze fabrieken. Hoe wisten de fabrieken wat
er nodig was tijdens de bouwexplosie; hoe
hielden zij contact met hun opdrachtgevers;
hoeveel fabrieken waren er eigenlijk en
waar haalden al die fabrieken hun materialen
vandaan; hoe gingen ze om met concurrentie;
hoe vervoerden zij hun producten; hadden
ze vormgevers in dienst; wie bepaalden het
uiterlijk en het gebruik van de producten;
hoe werd de prijs bepaald; welke rol had het
buitenland hierin?

Briefhoofd Glasfabriek Bouvy.
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Afbeeldingen uit modellenboek.

De in Dordrecht opgerichte Koninklijke
Nederlandse glasfabriek J.J.B.J. Bouvy
(1850-1926) was in haar tijd beroemd om
zijn steeds verdergaande ontwikkeling van
de techniek om gebogen winkelruiten te
vervaardigen.
Bouvy was een invloedrijke fabriek die
in het buitenland prijzen won om haar
innovatieve producten en die in Nederland
alom bewondering en opdrachten verwierf
door het mooie glas in lood.
Zo beroemd als de fabriek vroeger was,
zo onbekend is zij nu; de naam is vergeten
en het erfgoed verborgen in Nederland en
daarbuiten. De fabriek was bijzonder in haar
soort en tegelijkertijd kenmerkend voor

de fabrieken in Nederland aan het begin
van de industrialisatie en de bijbehorende
bouwdrift. Onderzoeken hoe deze fabriek
het zo ver schopte als zij deed leert ons
aansluitend meer over bedrijfsvoering in
die tijd, de technische vernieuwingen, de
daarbij aansluitende vormgeving en alle
veranderingen die dit teweeg heeft gebracht.
Het begrijpen van het tijdsbeeld van toen en
de Nederlandse rol daarin, laat ons beter
begrijpen waar we nu staan.
Soms signeerde de fabriek zijn glas met
'Bouvy Dordt' of met 'In de Speykermandt'.
Deze gesigneerde ruiten zijn vooral
(gebrandschilderde) glas-in-loodramen en
geëtste ruiten. De firma had een glas-inloodatelier dat 'In de Speykermandt' heette
en ook in Dordrecht gevestigd was. Bouvy
was beroemd om zijn gebogen ruiten in
zeer grote formaten. Voor zover bekend
werden deze niet gesigneerd, maar soms is
boven een gebogen winkelruit een glazen
reclameplaat aanwezig (vaak donker met
lichte letters) die wel gesigneerd werd.
Ik probeer voor mijn onderzoek de
vindplaats van zo veel mogelijk Bouvy-glas
te achterhalen. Heeft u of weet u een ruit
van Bouvy, of weet u waar er een te vinden
is? Laat het mij dan alstublieft weten!
e-mailadres: l_roscamabbing@hotmail.com
www.lauraroscamabbing.nl

Om specifiek onderzoek te kunnen
doen heeft Laura Roscam Abbing
subsidie verkregen uit het Fonds Studie
& Publicatie van de VVNK.
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Een tumultueuze veiling en
sleutelstukken uit het oeuvre van C. A. Lion Cachet
Friggo Visser
(door de redactie ingekort artikel uit het Jaarboek
'Tegel', nr. 44, 2016, Vrienden van het Nederlands
Tegelmuseum)

Een museumcollectie onder de
hamer
Op 7 december 2015 kocht de Stichting
Vrienden Nederlands Tegelmuseum op
een veiling in Leiden tien kavels aan van
het vroegere Kunstatelier GoedewaagenDistel. Bij veilinghuis Onder de Boompjes
kwam toen de gehele bedrijfscollectie van
de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen,
meer dan 220 objecten, onder de hamer.
Het bestond uit sieraardewerk, tegels
en tegeltableaus, mozaïeken, beeldjes,
historische kleipijpen, diploma's en
ontwerpaquarellen. In november 1989
was deze collectie in langdurig bruikleen
beschikbaar gesteld aan het in Nieuw-Buinen
gelegen Keramisch Museum Goedewaagen,
dat toen zijn deuren opende.
Vanaf dat jaar is onderzoek gedaan naar
het cultureel erfgoed van de Amsterdamse
Plateel- en Tegelbakkerij 'De Distel' en
het in 1923 opgerichte Kunstatelier
Goedewaagen-Distel.
Een werkgroep van verzamelaars,
keramisten, chemici en kunsthistorici
onderzocht foto's uit de collectie van
Goedewaagen's schilderszaal, journaals van
het vroegere klei- en glazuurlaboratorium
van de fabriek en het omvangrijke, in het
Streek Archief Hollands Midden in Gouda
bewaarde historische directie-archief.
Regelmatig waren in Nieuw-Buinen,
maar ook in musea elders exposities
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van delen van de collectie te zien. In
2010 ontvlamde een eigendomsconflict
over onder meer de collectie van het
Kunstatelier. Een voormalige eigenaar van
de fabriek had de in 1974 vanuit Gouda
naar Drenthe meeverhuisde collectie als
zijn eigendom geregistreerd. Gesterkt door
een vonnis van de rechtbank Assen had hij
de verzameling in juli 2012 uit het museum
weggehaald en elders opgeslagen.
In september 2014 werd in hoger beroep
die actie als onrechtmatig beoordeeld.
Jammer genoeg betekende dit alleen niet
dat de collectie weer geretourneerd
moest worden. Op grond van ook andere,
financiële claims van de fabriek op de
vroegere eigenaar werd besloten tot een
publieke verkoop van de objecten. Een voor
Afb. 1. Portret van C.A. Lion Cachet
(foto J. Merkelbach).

Keramisch Museum Goedewaagen, dat
juridisch en financieel geheel onafhankelijk
van de fabriek functioneert, uiterst
frustrerende situatie.
Met steun van tal van sympathisanten
(waaronder ook een aantal VVNK leden)
kon een deel van de stukken op de veiling
worden aangekocht, 10 lots voor bruikleen
aan het Nederlands Tegelmuseum in
Otterloo en meer dan 97 als bruikleen voor
het Keramisch Museum Goedewaagen. Het
museum in Nieuw Buinen wijdt aan het
Kunstatelier Goedewaagen-Distel tot 3
april 2017 een uitgebreide expositie. In deze
presentatie krijgt met name de tegelkunst
naar ontwerpen van Lion Cachet (18641945,  Afb. 1) ruime aandacht.
Lion Cachet en de Nieuwe Kunst
De twee belangrijkste stukken die de
Vrienden van het Nederlands Tegelmuseum
verwierven zijn proeftableaus die naar
ontwerp van de ongebreideld in keramiek
experimenterende 'kunstnijveraar' Lion
Cachet werden uitgevoerd. De eerste
aankoop betreft een in de kerfsnee-techniek
uitgevoerd proefstuk voor het uiteindelijk in
1926 in de rooksalon van het motorschip
Afb. 2. Motorschip P.C. Hooft in 1933,
Nederlandsch-Indie oud & nieuw, jg18, no.1, pag 1.

tijdperk van de stoomindustrie. Men wilde
terug naar het hoogwaardige kunstambacht
van de gilden. Inspiratie vond hij zeker
ook in de kunstnijverheid van vreemde
culturen, voor Lion Cachets oeuvre een
onuitputtelijke bron.
Opmerkelijk
aan
zijn
artistieke
ontwikkeling is dat hij zich even gemakkelijk
in de traditie van de volkskunst kon
verdiepen als in die van de meest kostbare
technieken. Zo maakte hij als één van de
voorlopers van de Nieuwe Kunst grafische
prenten met een heel spontane opzet.
Gretig experimenteerde hij ook met de
wastechnieken van de Indische batikkunst.
Anderzijds realiseerde hij in de jaren '90
van de 19e eeuw voor de Amsterdamse
upperclass de meest kostbare boekbanden
en meubels. De Kunsthandel Van Wisselingh
was jarenlang zijn opdrachtgever.

Afb. 3. Rooksalon van het ms P.C. Hooft, waarin
onder meer het sgraffitotableau met gezicht op
Venetië is aangebracht, 1929.

P.C. Hooft (Afb. 2 en 3) aangebrachte, zeven
meter brede tegeltableau met een gezicht
op het Venetië (Afb. 4-5), dat de latere
historicus, dichter en toneelschrijver P.C.
Hooft rond 1600 op 19 jarige leeftijd op zijn
Grande Tour bezocht.
De tweede aankoop is in de nieuwe
Akanthus-techniek
uitgevoerd
met
bontgekleurde kraanvogels, een circa 19271928 te dateren parafrase van een Japans
lakscherm. Vermoedelijk bedoeld voor één
van de schepen van de Java-China-Japan-Lijn.
Lion Cachet was vanaf 1906
als interieurarchitect betrokken bij
het ontwerpen van de eersteklaspassagiersruimten van de op 'ons Indië'
varende zeeschepen van de Stoomvaart
Maatschappij 'Nederland' (SMN). Geboren
en getogen in de Amsterdamse Jordaan,
waar zijn vader schoolhoofd was, volgde
Lion Cachet met veel pijn en moeite de
opleiding tot onderwijzer. Werken op
een lagere school was niet zijn ding, wel
werd hij later in het voortgezet onderwijs
tekenleraar. Op basis van zijn tekenstudie
stortte hij zich daarnaast op het ontwerpen
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Afb. 4. Proeftableau met gezicht op Venetië rond
1600, voor het motorschip P.C. Hooft in 1924
(Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum).

in de meest uiteenlopende technieken.
Net als veel andere jonge, Nederlandse
kunstenaars uit die tijd keerde hij zich
tegen de anonieme massaproductie uit het

Het panorama van Venetië
Het kerfsnee-tableau van Venetië
herinnert aan wat P.C.Hooft in 1600 gezien
moet hebben op zijn Grande Tour door
Italië. Het tegeltableau ontstond op het
hoogtepunt in de carrière van Lion Cachet.
Hij was in 1924-1925 één van de meest
gewaardeerde kunstenaars van Nederland

Afb. 5. Gerealiseerd tableau met gezicht op Venetië rond 1600.
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en zijn werk werd uitgekozen voor
presentatie op de Wereldtentoonstelling
van Parijs van 1925 - de broedkamer van
de Art Deco.
Het kraanvogel-tableau
Over het ontstaan van het Akanthustableau met de kraanvogels bestaat geen
nadere documentatie. Vast staat wel dat
vanaf 1927 op instigatie van Lion Cachet
een nieuw decortype bij Goedewaagen
ontwikkeld werd. Kenmerkend zijn
grootbladige bladpartijen die omhoog
grijpen. Tussen die bladornamenten in
projecteerde Lion Cachet dieren en planten
die een nauwe relatie hebben met de regio's
waarop de betrokken schepen zouden
varen.
Het kraanvogel-tableau is artistiek
gezien één van Lion Cachets beste
japonaiserieën (Afb. 6). De impressie van
de lakkunst met inleg werd met behulp van
de glazuurtechnisch goed onderlegde Dirk
Abraham Goedewaagen, de jongste zoon
van Aart Goedewaagen I, verwezenlijkt.
In meerdere stookbeurten werden gouden emaille-glazuren opgebracht. Tot 1931
werkte Lion Cachet aan ontwerpen voor
schepen.
Afb. 6. Proeftableau met japonaiserie in
akanthustechniek, 1928-1929
(Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum).

Friggo Visser (1947) is conservator van het Keramisch Museum Goedewaagen in
Nieuw-Buinen.
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boekbespreking
Adam Schadee - Groote zoon van
de stad - Stadsarchitect Den Haag
1891-1927
Auteurs: Koos Havelaar & Marcel
Teunissen
Publicatie in de VOM-reeks van
de Gemeente Dan Haag (afd.
Monumentenzorg en Welstand) en de
Stichting Publicaties Haags Erfgoed.
Uitgegeven door Walburg Pers, Zutphen
2016, gebonden, 176 blz., rijk
geïllustreerd.
Prijs: € 24,50
Een onbekend en onder
gewaar
deerd architect
Eddy Engelsman
Adam Schadee (1862-1937) heeft van
1891 tot en met 1927 voor de Gemeente
Den Haag ruim 200 bouwwerken
ontworpen. Een belangrijke bijdrage aan
de modernisering van Den Haag. Aan
het eind van zijn carrière werd hij nog
geroemd als 'groote zoon van de stad',
maar na zijn dood in 1937 raakte hij in de
vergetelheid. Dat komt ook omdat zijn werk
is overschaduwd door de grote aandacht
die de uitbreidingsplannen van H.P. Berlage
voor Den Haag hebben gekregen.
Een flink deel van zijn omvangrijke
oeuvre is helaas niet aan de slopershamer
ontkomen. Vooral speelterreinen, straat
meubilair, verlichtingsarmaturen, (mobiele)
houten
noodgebouwen, politieen
brandweerposten, en de tramwachthuisjes
van houtskeletbouw voor de HTM moesten
het ontgelden. Toch zijn er nog genoeg
gebouwen over.Vele zijn nog steeds bepalend
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Afb. 1. Boekomslag.

voor het Haagse stadsbeeld. Een publicatie
over Schadee's werk was nooit verschenen.
Gelukkig publiceerden Koos Havelaar en
Marcel Teunissen onlangs een boek over
al zijn gebouwen. Ze zijn erin geslaagd
stadsarchitect Adam Schadee de ereplaats
in de Haagse architectuurgeschiedenis te
geven die hij nooit heeft gekregen, maar
die hij op grond van zijn veelzijdige en
kwalitatief hoogwaardige werk wel verdient.
Geschiedenis
Het boek is niet zomaar een kunst- of
architectuurboek met een overzicht van
mooie gebouwen. Je krijgt er de geschiedenis
van de opkomst van een moderne stad
bij. Het is eerder een economisch- en
sociaal-historisch dan een kunsthistorisch
boek. Maar degelijke kunstgeschiedenis

kan natuurlijk ook niet los worden gezien
van de economische ontwikkeling en de
sociale context. Bij Schadee kan dat zeker
niet, omdat hij zo'n vooraanstaande rol
bij de modernisering van Den Haag heeft
gespeeld. Het boek gaat dus ook over de
expansie van Den Haag naar metropool
en industriestad. Den Haag was een
arbeidersstad. Dat staat haaks op het beeld
van Den Haag als stad van ambtenaren en
diplomaten. Het boek gaat dus evenzeer
over volkshuisvesting van het groeiend
aantal arbeiders, dat aanvankelijk onder
erbarmelijke omstandigheden moest leven.
Over stadsontwikkeling en stedenbouw
die nodig waren. Over nieuwe scholen, en
voorzieningen voor volkshygiëne als volksen schoolbadhuizen, Openbaar Slachthuis
en GGD. En over de infrastructuur van Den
Haag, zoals tramremises en - wachthuisjes,
havenkantoor, telefooncentrale, brandweer
kazernes en gas- en elektriciteitsfabrieken.
Alles door Schadee voor de Gemeente
ontworpen.
Gemeentewerken
Rond 1900 zag Den Haag er mooi
groen uit. Rond het Binnenhof. Maar dat
was, aldus de auteurs, maar schijn. Het
Spuikwartier en vooral Scheveningen-dorp
stonden in de top-tien van meest notoire
achterbuurten van Nederland. De Hofstad
werd bewierookt, maar de belangrijke
architect Zeger Reyers liet op tekeningen
de bebouwing op de binnenterreinen weg.
Ze waren vanaf de straat niet te zien,
en dan had je ook geen Gemeentelijke
bouwvergunning nodig. En juist in die vele
volgebouwde binnenterreinen met kleine
hofjes woonden de arbeiders, in het jaar dat
Schadee aantrad 90% van de arbeiders. Er
was sprake van ruimtegebrek, verkrotting
en belabberde sociale omstandigheden.Voor

arbeiders werd toen nauwelijks gebouwd.
Het gemeentebestuur nam vanaf het eind
van de 19e eeuw voorzichtig maar steeds
meer het initiatief van particulieren over.
De Dienst Gemeentewerken speelde een
hoofdrol bij het ontwerpen en uitvoeren
van de bouwwerken en voorzieningen die
de groei van de stad met zich meebracht.
In 1890 werd Isaac Anne Lindo de eerste
algemeen directeur van Gemeentewerken,
die in 1891 Schadee als bouwkundige
aanstelde. Schadee was geschoold in
Parijs. Hij manifesteerde zich snel als de
belangrijkste medewerker van Lindo. In 1906
werd Schadee chef van de ontwerpafdeling.
Hij werd geprezen om zijn "bescheidenheid,
werkijver, geduld, behulpzaamheid en
opgeruimd karakter". Lindo zette de
nieuwe lijnen uit voor de ruimtelijke en
industriële ontwikkeling, en Schadee "gaf
hieraan uitwerking op het niveau van de
architectuur, waarbij technische, functionele
en esthetische eisen evenwichtig op elkaar
werden afgestemd." Veel van de door
Gemeentewerken te ontwerpen industriële
complexen en gebouwen waren volslagen
nieuw en hadden een omvang als nooit
tevoren.
De Woningwet van 1901 beoogde
weliswaar een einde te maken aan de
slechte woonsituatie van arbeiders, maar
de meeste binnenterreinen in Den Haag
waren toen al volgebouwd. De tijd was
nog niet rijp voor verbetering want de
directeur Gemeentewerken Lindo zag
nog in 1903 zijn uitbreidingsplan in de
Gemeenteraad sneuvelen. Hij wilde
bouwen op plekken waar vele raadsleden
tegen waren. Maar de kranten spraken er
schande van dat 16 van de 38 raadsleden
financieel bij bouwgrondmaatschappijen
als
grondeigenaars, bouwondernemer
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Afb. 2. Eerste Haagse Gemeentewoningen, 1915, Korbootstraat hoek Zeesluisweg.

of architect betrokken waren; wat
architectonische kwaliteit betreft vaak de
meest dubieuze ondernemingen.
Berlage
Vier jaar later, in 1907, besloot de Raad
dat Lindo samen met H.P. Berlage maar een
nieuw plan moest maken. Maar de heren
raakten gebrouilleerd. Het was Berlage
die in 1908 met een uitbreidingsplan
kwam, dat pas drie jaar later werd
goedgekeurd. Uiteindelijk werden in
1915 in Scheveningen-dorp de eerste
woningwetwoningen gebouwd. Het is niet
duidelijk wat het aandeel van Schadee was.
De bestektekeningen werden in ieder geval
van zijn handtekening voorzien. Van huis uit
was hij geen woningarchitect (Afb. 2).
In het boek lijkt de detaillering af en toe
wat ver te gaan, zoals over de totstandkoming
van de Dienst Gemeentewerken, de riolering
van Den Haag en de tramremises. Maar
het is wel essentieel, en degelijk en goed
onderbouwd opgeschreven. Het geeft wel
een volledig beeld van zijn oeuvre. Daarbij
is het heel knap hoe de auteurs de architect
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Schadee in zijn tijd hebben kunnen plaatsen.
Door zo grondig te werk te gaan konden
de auteurs aantonen dat de veelgeprezen
plannen voor doorbraak -met diagonale
nieuwe straten dwars door bestaande
wijken-, en de uitbreidingswijken weliswaar
door H.P. Berlage waren ontworpen, maar
niet hadden kunnen worden gemaakt
zonder de eerdere doorbraakplannen en –
voorstellen van Lindo en Schadee. Berlage
kreeg de credits, maar de voorbereiding
had al eerder plaatsgevonden. Zo werpen
Havelaar & Teunissen een heel nieuw licht
op de stadsontwikkeling van Den Haag in de
twintigste eeuw.
Neorenaissance
Schadee ontwerpt aanvankelijk in
een op de neorenaissance geïnspireerde
stijl die aan het eind van de 19e eeuw
zeer populair was: bakstenen gevels met
speklagen, trapgevels, siermetselwerk en
smeedijzer. Een mooi voorbeeld daarvan is
de monumentale hbs die u wel eens gezien
moet hebben, vlak tegenover de ingang van
het Haags Gemeentemuseum.

Afb. 5. Bedrijfswoningen Openbaar Slachthuis,
1911, nu Neherkade.

Afb. 3. Havenkantoor, 1900, Laakhaven.

Verder was hij 'dienend', en werd hij door
collega-architecten beschouwd als iemand
die gebouwen in hun historische omgeving
kon aanpassen. En zijn gebouwen werden
geprezen om hun bouwtechnische kwaliteit.
Ze moesten constructief wel goed zijn,omdat
er soms draagconstructies nodig waren
voor grote technische installaties, zoals in
de Gemeente Gasfabriek uit 1905 aan het
Trekvlietplein, en de Electriciteitsfabriek die
deels nog altijd als zodanig wordt gebruikt
(Afb. 1).

Na 1900 is zijn werk beïnvloed door
Berlage en in mindere mate door K.P.C.
de Bazel. Als je niet beter wist zou het
Havenkantoor aan de Laakhaven van Berlage
kunnen zijn (Afb. 3).
Zijn werk is eenvoudiger geworden en
ontdaan van ornamenten. Hij ging met zijn tijd
mee. Daarbij zocht hij het experiment niet
op. Uiteraard had hij bij Gemeentewerken
minder ontwerpvrijheid. Zijn scholen
bijvoorbeeld, moesten gezag afdwingen, en
daarvoor was een traditionele bouwstijl
geschikter. Later werden ze trouwens een
stuk 'strakker' van vorm. Adam Schadee
was weliswaar stadsarchitect, maar ook
een bescheiden ambtenaar. Hij mengde
zich destijds niet in het architectuurdebat.

Indrukwekkend is zijn derde tramremise,
aan de Parallelweg, met veel rode en gele
bakstenen. Het gebouw uit 1907 is nu Het
Haags Openbaar Vervoer Museum en nog
altijd aangesloten op het tramrailnet. Er
lopen 12 sporen heen, met vier remisehallen,
die telkens naar achteren verspringen. Het
is een Rijksmonument. Zie afbeelding 4.
Na 1910 worden de muurvlakken
kaler, ornamenten zijn er alleen nog
bij entreepartijen. Een van zijn vroege
industriële complexen is het Openbaar
Slachthuis uit 1911, waarvan alleen nog
bedrijfswoningen bij de entree en een sterk
verbouwde hal bestaan.

Nieuwe Haagse School
Na 1920 vertonen zijn gebouwen
sterke verwantschap met de Nieuwe
Haagse School waarbij Co Brandes een
doorslaggevende rol heeft gespeeld. Het is
duidelijke baksteenarchitectuur, en Schadee
werd zelfs een van de protagonisten van
die stijl. Een van zijn belangrijkste werken
met kenmerken van die School is het nog
bestaande scholencomplex met badhuis
aan de Spionkopstraat uit 1937. Toch blijven
er Berlagiaanse elementen te zien, zoals
de hoge schoorstenen, die bijvoorbeeld
het Haags Gemeentemuseum van Berlage
tooien.
Zodra gebouwen van Schadee niet
meer nodig waren of qua functie niet
meer voldeden konden ze zonder veel
discussie gesloopt worden. Paradoxaal
Afb. 6a. School met Badhuis, vooraanzicht,
Spionkopstraat, 1937.

Afb. 4. Deel tramremise, 1907, Parallelweg.
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genoeg werd Schadee zelf het slachtoffer
van de modernisering van de stad. Hij
en Lindo hadden die immers zelf in gang
gezet. Dat neemt niet weg dat een deel
van zijn gebouwen goed is geconserveerd,
gerenoveerd en soms een tweede leven
heeft gekregen. Gelukkig zijn enkele van
zijn gebouwen tot gemeentelijk monument
verklaard, en zelfs tot Rijksmonument.
Mooi boek
Als je het boek alleen maar wilt
doorbladeren, blijkt uit de bijschriften bij de
afbeeldingen niet altijd in één oogopslag om
welk gebouw het gaat, uit welk jaar, en wat
het adres is. Dat moet uit de context van de
tekst worden opgemaakt, maar je wilt niet
altijd alles lezen. Ondanks dat is dit boek het
aanschaffen meer dan waard. Als kijkboek
is het zeker voor Hagenaars en liefhebbers
van Den Haag een feest der herkenning. Het
past ook in de doelstelling van de VVNK:
aandacht geven aan al die kunstenaars die
niet de naam hebben tot de top te behoren,
maar waardevol zijn, en aan wie ten onrechte
geen aandacht wordt besteed.
Afb. 6b. School met Badhuis, zijaanzicht,
Spionkopstraat, 1937.

Samuel Schellink wordt op 1 augustus
1876 te Utrecht geboren als vierde zoon
van de broodverkoper Josephus Johannes
Bernardus Schellink en Hillegonda Alter.1 Hij
is autodidact in het tekenen en schilderen
en specialiseert zich als plateelschilder.
In 1892 komt Schellink als zestienjarige bij
de N.V. Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg
in dienst. In deze fabriek - opgericht in
1883 onder de naam N.V. Gravenhaagsche
Kunstaardewerk fabriek en vanaf 1886 N.V.
Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg - wordt
bouwkeramiek, sier- en gebruiksaardewerk

vervaardigd.2 Onder leiding van de in 1895
aangetreden directeur J. Jurriaan Kok richt
de plateelbakkerij zich voornamelijk op
decoratieprogramma's met landelijke idylles
met sierlijke flora en fauna.
Schellink wordt in 1897 benoemd tot
meester-schilder en is verantwoordelijk
voor zowel de decoratieve ontwerpen
als het beschilderen van onder andere de
vazen, pendules, hele serviezen en kruiken.3
(Afb. 4.) Hij signeert zijn werk met zijn
monogram bestaande uit twee s-en. In de
loop der jaren verandert zijn signatuur
enigszins van een verticaal doorgehaalde
S naar een dubbele S.4 Van zijn hand
is een groot aantal geaquarelleerde
tekeningen bekend, die in veel gevallen
rechtstreeks naar zijn eigen ontwerpen
verwijzen.5 Schellink houdt dagelijks een
aantekeningenboekje bij waarin hij zijn
gewerkte uren noteert. In het Archief van
de Plateelfabriek dat zich bevindt in het
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worden algauw een (inter-)nationaal succes.
(Afb. 2, 3, 5)

Gemeentearchief Den Haag zijn een viertal
aantekeningenboekjes uit de periode 18951914 van Schellinks hand overgeleverd.6
Hieruit blijkt dat hij gemiddeld 45 uur
per week op de fabriek werkte. Kennis
en inspiratie doen de schilders op aan de
Haagse academie of door bestudering van
internationale plaatwerken.7 Ook trekt
Schellink in de zomermaanden samen met
andere meesterschilders van Rozenburg als
Willem Hartgring (1874-1940) en Jacobus
Willem van Rossum (1881-1963) en de
leerlingen van de Academie voor Beeldende
Kunst naar buiten om de natuur al tekenend
en schilderend te observeren. Hoewel ieder
een eigen stijl bezit blijft het kenmerk van
het Rozenburg repertoire, de afbeelding van
de gestileerde maar herkenbare natuur, de
boventoon voeren.8
In 1899 begint de fabriek naast aardewerk
met de productie van eierschaalporselein.
De objecten worden algehele kunstwerken
waarbij handvaten meer lijken op
woekerende takken en deksels uitbundig
worden verfraaid. De sierlijke ontwerpen
van Schellink op deze verfijnde objecten
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In 1901 trouwt Schellink met een
dochter van een broodbakker, de twee
jaar oudere Johanna Sophia Bruens.[9]
Een jaar later krijgen ze hun enige dochter
Johanna Hendrika Hillegonda. Schellink
blijft tot 1914 bij Rozenburg werkzaam. Als
de plateelfabriek in 1917 door de nasleep
van de Eerste Wereldoorlog definitief sluit
komt Schellink in dienst bij de Tegel- en
faiencefabriek Amphora te Oegstgeest.
Amphora had waarschijnlijk een deel van
de inventaris van Rozenburg overgenomen,
waarbij Schellink de onbewerkte stukken
decoreerde.
Sam Schellink overlijdt in Den
Haag op 20 december 1958. Over zijn
werkzaamheden in de periode van 1917
tot 1958 is niets bekend. Objecten van
zijn hand zijn in openbare collecties onder
andere te vinden in het Rijksmuseum
Amsterdam, Princessehof Leeuwarden en
Haags Gemeentemuseum Den Haag
Eindnoten
1
Sam Schellink heeft in totaal drie oudere en
een jongere broer. Zie voor meer informatie

Afb. 4. Naar ontwerp van Sam Schellink, Kaststel met geabstraheerd floraal decor, aardewerk, 1911.
Keramiek Museum Princessehof Leeuwarden.

Afb. 2. Decoratie Sam Schellink,Vaas met decor van lelies, eierschaalporselein, 1900. Rijksmuseum Amsterdam.

(redactie Lieske Tibbe / Toegevoegd aan de
reeks monografieën op onze website)

Afb. 3. Naar ontwerp van Sam Schellink,Vaas met vier oren, veelkleurig beschilderd met orchideeën, eierschaalporselein, 1902. Rijksmuseum Amsterdam.

Sylvia Alting van Geusau

Afb. 1. Buitenom 216, plateelbakkerij van Rozenburg. Schilder S. Schellink aan het werk. Collectie Haags Gemeentearchief.

Samuel (Sam) Schellink
(Utrecht 1876 - 1958 Den Haag)
Plateelschilder
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T E N T OO N S T E L L I N G agenda
per december 2016

Amersfoort - Museum Flehite
033-2471100 / www.museumflehite.nl
Rik Wouters & Nederland;
t/m 8 januari 2017.
In het 100e sterfjaar van Rik Wouters
(1882 -1916) organiseert Museum Flehite de
tentoonstelling Rik Wouters & Nederland.
De bekende Belgische kunstenaar verbleef
de laatste jaren van zijn leven in Amersfoort,
Kamp Zeist en Amsterdam. In Museum
Flehite komt voor het eerst het accent te
liggen op deze onderbelichte 'Nederlandse
periode'. Naast bekende schilderijen en
sculpturen worden werken van Wouters
getoond die niet, of zelden in het openbaar
te zien waren. Hierdoor werpt de
tentoonstelling nieuw licht op de artistieke
nalatenschap van deze geliefde schilder en
beeldhouwer.
Hoewel het accent ligt op de periode
1914-1916 in Nederland, wordt ook
stilgestaan bij de succesvolle jaren van de
kunstenaar voorafgaand aan de Eerste
Wereldoorlog.
Net toen de artistieke loopbaan van
Wouters in België flink in de lift zat, werd deze
onderbroken door de Eerste Wereldoorlog.
De kunstenaar werd opgeroepen om nabij
Luik het land te verdedigen. Later zou hij
bij Antwerpen vechten, maar de Duitse
overmacht was er zo groot dat zijn regiment
de grens met Nederland overstak. Wouters
werd geïnterneerd op het terrein van de
Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort
en daarna in Kamp Zeist. In deze setting
schilderde en tekende hij het dagelijks leven
van de militairen. Van de begrafenis van de
slachtoffers van de opstand in Kamp Zeist
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maakte hij een gedetailleerde aquarel.
De vrouw van Wouters, model en muze
Nel Duerinckx, besloot in die periode voor
zichzelf in de binnenstad van Amersfoort
woonruimte te zoeken. Wouters kreeg
eind 1914 toestemming om hier overdag te
verblijven en maakte vanuit dit appartement
aan de Langestraat diverse aquarellen en
tekeningen. In 1915 mocht de kunstenaar,
die inmiddels ernstig ziek was, het kamp
voor Belgische militairen definitief verlaten.
Het paar vestigde zich aan de rand van
Amsterdam waar Wouters nog veel
werkte en waar de in België al bekende
kunstenaar opnieuw werd ontdekt door het
Nederlandse publiek. In het najaar van 1915
exposeerde hij een reeks werken op papier in
het Prentenkabinet van het Rijksmuseum, de
eerste museumtentoonstelling van Wouters.
In het begin van 1916 volgde een groot
overzicht in het Stedelijk Museum.Voor deze
tentoonstelling konden, ondanks de oorlog,
verschillende kisten met kunstwerken uit
Brussel worden getransporteerd. Net als het
Stedelijk Museum kocht het Rijksmuseum
een reeks werken aan. Na een derde grote
operatie in april 1916 zou Wouters het
Amsterdamse Prinsengrachtziekenhuis niet
meer verlaten. Hij stierf er op 11 juli 1916,
nog geen 34 jaar oud.

Rik Wouters, Portret van de vader van de kunstenaar, 1913, olieverf-doek,
121 bij 110 cm, Museum voor Schone Kunsten van Luik.

Afb. 5. Ontwerp vorm Juriaan Kok, ontwerp decor Sam Schellink, Koffieservies gedecoreerd met
seringen en spinnen, eierschaalporselein, 1901-1910. Gemeentemuseum Den Haag.

over de familie Schellink: http://denhaag.
digitalestamboom.nl/
2
Boot, Marjan, Rozenburg 1883-1917,
geschiedenis van een Haagse fabriek. Haags
Gemeentemuseum, 1983.
3
Brentjes,Yvonne, Rozenburg Plateel uit
Haagse kringen (1883-1917), Zwolle: Waanders,
2007, p. 124.
4
Zie voor voorbeelden van zijn signatuur
de website: http://www.rozenburg-plateel.nl/
meester-tekens-rozenburg-plateel.htm
5
ibidem.
6
Zie: http://www.archieven.nl/nl/search-mod
only?mivast=59&mizig=210&miadt=59&mico
de=0249-01&mizk_alle=%20schellink
7
Boot, Marjan, Rozenburg 1883-1917,
geschiedenis van een Haagse fabriek. Haags
Gemeentemuseum, 1983.
8
Brentjes, p. 245.
9
In het persoonsregister van het
Gemeentearchief Den Haag is onder
andere de huwelijksakte van 13 maart
1901 van Sam Schellink en zijn vrouw
Johanna Sophia Bruens digitaal in te
zien. http://denhaag.digitalestamboom.nl/
(S(1wo24niidlvokcfliwlz5zm0))/detailx.aspx?p=7
918139&ID=5658321&book=H&role=G&page.

De webpagina 'kunstenaars' is in
2013 gemaakt op basis van de 150
kunstenaars beschreven in de publicatie
'Vernieuwing & Bezinning'. Sindsdien is
deze lijst aangevuld met monografieën
van onderstaande (13) kunstenaars:
• George Henri Lantman (1875 1933), veelzijdig edelsmid van de
Amsterdamse School
• Samuel Klinkenberg (1881 - 1970),
beeldhouwer, beeldsnijder
• Debora Geertruida ("Debora")
Duyvis (1886 - 1974), grafisch
kunstenares
• Johannes (Jan) Zoetelief Tromp
(1872 - 1947), schilder, tekenaar,
etser en lithograaf
• Gustaaf Frederik (Gust) van
de Wall Perné (1877 - 1911),
schilder, tekenaar, illustrator,
graficus, meubelontwerper,
textielkunstenaar, schrijver
• Albert Hulshoff Pol (1883 - 1957),
schilder, etser, tekenaar
• Bernardus Johannes Blommers
(1845 - 1914), lithograaf, schilder
• Gerrit Willem van Blaaderen (1873
- 1935), schilder, tekenaar
• Hendrik Methorst (1896 - 1969),
edelsmid
• Julia Auguste Caroline Mijnssen
(1873 - 1936), schilderes,
beeldhouwster
• Theo Hekker (1880 - 1959),
schilder
• Hendrik (Hein) von Essen
(1886 - 1947), graficus, tekenaar,
maskermaker, dichter
• Samuel (Sam) Schellink (1876 1958), plateelschilder

Amsterdam - Rijksmuseum
020-6747000 / www.rijksmuseum.nl
Masters of Photography - Martin
Gerlach; t/m 8 januari 2017.
Het Rijksmuseum toont vanaf 7 oktober
voor het eerst een onbekende serie foto's
van de Duits-Oostenrijkse fotograaf Martin
Gerlach (1846-1918).
De foto's zijn afkomstig uit het boek
'Festons und Decorative Gruppen' (18971898), een voorbeeldboek dat kunstenaars
gebruikten ter inspiratie. Op zijn foto's zijn
uitbundige en curieuze collages van planten,
dieren en voorwerpen te zien. Ze vormen
een overgang, maar zijn tegelijkertijd zó
uitbundig en barok dat ze spectaculair
eigenzinnig zijn. 'Masters of Photography.
Martin Gerlach' is van 7 oktober tot en met
8 januari 2017 te zien in de Fotozaal van het
Rijksmuseum.
Foto's zorgden in de negentiende eeuw
voor een revolutie in de verspreiding
van beeldmateriaal. Eén van de genres
die een schaalvergroting kreeg, was het
voorbeeldboek. Voorbeeldboeken sloten
aan bij een lange traditie en werden door
VVNK Nieuwsbrief 2016 nr 5 pagina 28

Amsterdam - Stadsarchief
020-25 11 511 /
www.amsterdam.nl/stadsarchief
Amsterdam 1900 - Foto's van Olie,
Breitner, Eilers en tijdgenoten;
t/m 5 februari 2017.
Rond 1900 werd Amsterdam een
dynamische stad. In dezelfde tijd ontwikkelde
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Amsterdam 1900.

kunstenaars gebruikt als inspiratie voor
hun eigen werk. In de negentiende eeuw
was het mode om eenvoudige composities
van planten, dieren en voorwerpen af te
beelden. In de jaren 1890 was het genre
op zijn hoogtepunt, de jaren waarin Martin
Gerlach 'Festons und Decorative Gruppen'
uitgaf.
De Duits-Oostenrijkse Martin Gerlach
(1846-1918) was industrieel ontwerper
maar stond vooral bekend als uitgever, van
onder andere voorbeeldboeken. In 1893
publiceerde hij de eerste editie van Festons
und Decorative Gruppen … aus Pflanzen
und Thieren, Jagd-, Touristen- and andere
Geräthen, waarvan het Rijksmuseum een
derde (en tevens laatste) druk bezit. Gerlach
beperkte zich niet tot de gebruikelijke
eenvoudige composities. Hij maakte 140
uitbundige en ingewikkelde composities
en creëerde zo een visueel spektakel.
Festons und Decorative Gruppen is een
uitzonderlijke serie in een genre dat op
dat moment een belangrijke bloeiperiode
doormaakte.
Hans
Rooseboom,
conservator
Fotografie: "Festons und Decorative
Gruppen is een van de opvallendste
fotografisch geïllustreerde boeken van rond
1900 en is een eigenzinnige en afwijkende
serie binnen de fotografie."
Het Rijksmuseum toont negentig van
Gerlachs bijzondere composities in de
Fotozaal.

de fotografie zich tot een modern
medium. In Amsterdam 1900 komen beide
ontwikkelingen samen.
In de binnenstad verrezen beeld
bepalende gebouwen als het Centraal
Station en de Beurs van Berlage. De
industrie en de havens groeiden, maar
tegelijk verkrotte de oude stad en was
er veel armoede. Voor het eerst was het
technisch mogelijk dit alles op foto vast te
leggen. Onderzoek in fotografiecollecties
van musea en archieven heeft een schat
aan onbekende beelden opgeleverd. Naast
foto's van bekende fotografen zoals George
Hendrik Breitner, Jacob Olie en Bernard
Eilers toont Amsterdam 1900 verrassende
beelden van onbekende of inmiddels
vergeten fotografen. De bezoeker krijgt een
uniek overzicht van deze periode, van de
stad, het dagelijks leven en de fotografie in
Amsterdam.

Nieuwe Amstelbrug.

Rik met de blauwe blouse, 1914, olieverf op canvas,
77,5 cm bij 62,5 cm, Stad Mechelen – Musea en Erfgoed.
Festons und decorative Gruppen nebst einem Zieralphabete aus Pflanzen und Thieren
Jagd-,Touristen- und anderen Geräthen serie 1, Martin Gerlach, 1897 (detail).

Rik Wouters liet een rijk oeuvre na.
Museum Flehite toont een selectie van
schilderijen, sculpturen en tekeningen. Een
hoofdrol is daarin weggelegd voor Nel, zijn
vrouw en permanente inspiratiebron.
De expositie is samengesteld door
kunsthistoricus en publicist Maarten
Jager. Wouters, zo betoogt Jager, was een
kunstenaar die moeilijk bij een stroming
valt in te delen. Hij was geen impressionist,
expressionist of fauvist; hij ontwikkelde
vooral een eigen artistieke identiteit. In
zijn beeldhouwkunst staat hij dicht bij
'klassieke' meesters zoals Auguste Rodin.
De kunstenaar kan in één adem genoemd

worden met grootheden uit de moderne
Belgische kunstgeschiedenis, zoals René
Magritte, Paul Delvaux en James Ensor.
Ensor en ook Paul Cézanne waren de grote
inspiratiebronnen voor Wouters. Het was
echter een Nederlander die hem totaal van
zijn stuk bracht: Vincent van Gogh. Net als
Van Gogh overleed Wouters in zijn dertiger
jaren, net als Van Gogh werd hij gedreven
door een ontembare drang om te schilderen
en ontstond in korte tijd een omvangrijk
oeuvre: het 'duivelse' noodlot leek hem –
net als destijds bij Van Gogh- op de hielen
te zitten. En, ook zoals bij de bekende
Nederlandse meester, was zijn handschrift
expressief, vlot en trefzeker.

Amsterdam - Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl
Daubigny, Monet,Van Gogh;
t/m 29 januari 2017.
De tentoonstelling laat voor het eerst
Daubigny's rol zien als de grondlegger van
het impressionisme en als grote inspirator
voor Vincent van Gogh.
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Charles Francois Daubigny - Velden in juni.

Met 300 foto's brengt Amsterdam 1900
de opleving van Amsterdam en de oorsprong
van de moderne fotografie in beeld. Eind
19e-eeuw steeg de welvaart en kwam er
meer werk voor beroepsfotografen in de
bouw en de industrie. Geïllustreerde bladen
gingen over op foto's en de persfotografie
begon haar opmars. Door technologische
vernieuwingen kreeg de amateurfotografie
een enorme impuls en werd fotograferen een
modern tijdverdrijf voor Amsterdammers
van allerlei snit. Kortere belichtingstijden
maakten het mogelijk beweging vast te
leggen en opnamen binnenshuis te maken
en ook de allereerste kleurenfoto's dateren
uit deze tijd.
In de tentoonstelling zien we het
Amsterdam van 100 jaar geleden met stille
grachten en glanzende nieuwbouw, havens in
vol bedrijf en rokende fabrieksschoorstenen.
Met handcamera's legden amateurfotografen
het gewoel van voorbijgangers, handkarren
en paardentrams vast. We komen binnen
in woonhuizen waar weelde heerste, maar
ook in krotten en achterbuurten.
Van Jacob Olie, George Hendrik Breitner
en Bernard Eilers zijn tot nu toe onbekende
afdrukken te zien, deels uit particuliere
collecties.Voor het eerst worden hun foto's
met elkaar gecombineerd en met werk van
tijdgenoten - amateurs en beroeps. Vintage

Amsterdam 1900 focust op een
kantelmoment in de geschiedenis van de
fotografie en toont de wisselwerking tussen
stad en fotografen.
Wandelingen
Duur: circa. 2 uur
Tijdstip: 13 uur, elke zondagmiddag; t/m
5 februari 2017 (NB niet op 25 december
en 1 januari)
Kosten: € 12,50 per persoon
Begin- en eindpunt: Stadsarchief
Amsterdam
Reserveren: uiterlijk de vrijdag voor de
dag van de wandeling bij de receptie van het
Stadsarchief, of per telefoon of e-mail.
020-2511511 /
info@stadsarchief.amsterdam.nl.

Apeldoorn - CODA museum
055-5268400 / www.coda-apeldoorn.nl
Winter in Apeldoorn;
t/m 8 januari 2017.
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Winter in Apeldoorn presenteert
beelden uit het CODA Archief. Een
tentoonstelling die herinneringen oproept
aan écht koude winters in Apeldoorn. Met
beelden die zo sprekend zijn dat de kou van
toen bijna voelbaar is.
In deze presentatie zijn onder andere
foto's, glasplaten, dia's en filmpjes uit de
twintigste eeuw te zien die horen bij het
thema 'Winter'. Zo krijgt u een indruk van
wat in CODA Archief rond dit onderwerp
bewaard wordt.
Arnhem - Museum Bronbeek
026-3763555 / www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/inhoud/museum
Van KNIL-militair tot meester-architect. De koloniale architectuur
van Charles & Richard Schoemaker; t/m 12 maart 2017.
Zie bij evenementen.

Ilya Repin (1844-1930),Wolgaslepers, 1870-1873, olieverf op doek, collectie Staats Russisch Museum, St. Petersburg.

Marietje Zeegers.

In de 19de eeuw was Charles-François
Daubigny (1817-1878) een van de
belangrijkste Franse landschapschilders. Hij
werd geroemd om zijn vernieuwingsdrang
en was geliefd bij verzamelaars, critici, het
grote publiek én bij andere kunstenaars.
Halverwege de 19de eeuw trokken
steeds meer schilders de natuur in om
het landschap vast te leggen. Daubigny
verbeeldde de natuur op een heel
persoonlijke manier. Met zijn losse
manier van schilderen en ongebruikelijke
composities vernieuwde hij het genre. Zo
schilderde hij op een atelierboot vanaf het
midden van de rivier en inspireerde hij
hiermee bijvoorbeeld Claude Monet.
Daubigny's invloed op de impressionisten
als Monet, Pissarro en Sisley was
onmiskenbaar groot. Maar ook andersom
werd hij zelf geïnspireerd door deze
jongere generatie. Voor Vincent van Gogh
was Daubigny ook een groot voorbeeld.
Van Gogh beschouwde hem als een van
de aanvoerders van het 'begin der groote
revolutie in de kunst'. De tentoonstelling
laat die wisselwerking tussen Daubigny en
de impressionisten duidelijk zien.

prints en albums tonen de grote variatie in
techniek, stijl en formaat van de fotografie
uit die tijd. De collectie gezinsfoto's en
stadsgezichten op autochromeplaten van
Jan Zeegers zijn een uniek document van de
vroege kleurenfotografie.

Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Peredvizhniki; Russisch Realisme
rond Repin 1870-1900;
t/m 2 april 2017.
Een groep schilders verenigde zich
in 1870 als reactie op de artistieke
uitgangspunten en productie van de
Keizerlijke Kunstacademie van St. Petersburg.
Deze kunstenaars streefden gezamenlijk
naar onafhankelijkheid van de staat. De
schilders wilden vrij zijn in het werk dat ze
maakten en waar ze dat tentoonstelden. Ze

Frits van Hall, 1899-1945, beeldhouwer van de gereserveerde gratie.

Den Haag-Scheveningen - Museum
Beelden aan Zee
070-3585857 / www.beeldenaanzee.nl
Frits van Hall, Gereserveerde gratie;
t/m 12 februari 2017.
In het najaar presenteert Museum
Beelden aan Zee een unicum: nooit eerder
werd er een overzichtstentoonstelling
gewijd aan Frits van Hall (1899-1945), en
ten onrechte. Van Hall gold als een van de
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meest veelbelovende beeldhouwers van
zijn generatie.Vanwege zijn rol in het verzet
werd hij in 1945 om het leven gebracht.
Wie de relatief korte loopbaan van Van
Hall in aanmerking neemt, nauwelijks meer
dan twintig jaar, kan alleen maar ontzag
hebben voor zijn veelzijdige oeuvre: een
interessante mengeling van Classicisme met
de gracieuze vormen van het Verre Oosten.
Een veelheid aan thema's, materialen,
formaten en toepassingen passeert de revue
in deze tentoonstelling. Van metershoge,
vrijstaande sculpturen tot plastiekjes die
amper enkele centimeters groot zijn, van
primitieve houten beelden direct uit de
stam gekapt tot ijle werkjes van terracotta
of zilver. Met veel werken uit privécollecties
toont Museum Beelden aan Zee voor het
eerst de veelzijdigheid van dit korte maar
krachtige oeuvre.
Den Haag - De Mesdag Collectie (v/h
Museum Mesdag)
070-3621434 / www.demesdagcollectie.nl
Cromheecke tekent Daubigny een kunstenaarsleven verbeeld;
t/m 5 maart 2017.
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Charles-François Daubigny (18171878) was een groot vernieuwer van de
Franse landschapsschilderkunst. (zie ook
de expositie in het van Gogh museum).
Daubigny werd een succesvol kunstenaar
in binnen- en buitenland; in Nederland is hij
de meest verzamelde 19de-eeuwse Franse
kunstenaar. Ook het echtpaar Mesdag kocht
maar liefst 25 werken van hem. Daarmee
bezit De Mesdag Collectie de belangrijkste
verzameling van zijn werk buiten Frankrijk.
De
Vlaamse
striptekenaar
Luc
Cromheecke (1961) liet zich eveneens
inspireren door Daubigny. Diens frisse, directe
manier van schilderen sprak Cromheecke
aan. Daubigny's leven bleek bovendien een
schat aan verhalen te herbergen.Vijf jaar lang
verdiepte Cromheecke zich in het leven van de
Franse schilder. Samen met scenarioschrijver
Bruno de Roover (1972) besloot hij om
dat kunstenaarsleven te verbeelden in een
stripverhaal. 'De tuin van Daubigny'. Dit
stripboek vormt het uitgangspunt voor een
tentoonstelling in De Mesdag Collectie.
Deze tentoonstelling bestaat uit een aantal
schilderijen en tekeningen van Daubigny en
circa 80 schetsen in verschillende stadia van
Cromheecke.

Cromheecke tekent Daubigny.

Den Haag - Louis Couperusmuseum
070-3640653 /
www.louiscouperusmuseum.nl
Schilderen met woorden. Een
nieuwe kijk op de poëzie van Louis
Couperus; t/m 8 mei 2017 in het

Affiche van de tentoonstelling
Schilderen met woorden (detail).

Arkhip Kuindzhi (1842-1910), Effect van een zonsondergang, 1900-1910,
olieverf en papier op doek, 39 bij 53 cm, collectie Staats Russisch Museum, St. Petersburg.

noemden zich 'Peredvizhniki', de zwervers
of trekkers, ook wel 'Maatschappij voor
reizende kunstexposities' genoemd. Tot de
leden behoorden grote schilders als Ilya
Repin,Vladimir Makovsky en Valentin Serov.
De Peredvizhniki schilderden de gewone
mensen en schuwden daarbij onderwerpen
als moeilijke leefomstandigheden, sociaal
onrecht en honger niet. Hun sociaalkritische
schilderijen waren controversieel en
werden een wapen in het debat om sociale
hervormingen. De schilders gebruikten
zowel de culturele en intellectuele elite
als familie, vrienden en het gewone volk
als model. Hun benadering was eerlijk en
niet geïdealiseerd. Ook de natuur en het
landschap, geschilderd in frisse en heldere
kleuren, waren onderdeel van hun realisme.
Tot slot speelden volksverhalen en verhalen
uit de Russische geschiedenis een rol. Deze
kregen dankzij de Peredvizhniki een modern
en nationalistisch karakter. Alle werken zijn
afkomstig uit de collectie van het Staats
Russisch Museum in St. Petersburg.

Louis Couperus Museum.
Gedurende een groot deel van zijn leven
(om precies te zijn 25 jaar) heeft Louis
Couperus poëzie geschreven. Tot nu toe is
er te weinig aandacht geschonken aan dit
onderwerp. Deze winter
visualiseert het Louis
Couperus
Museum
de dichtkunst van de
Haagse schrijver door
middel van afbeeldingen
en
beeldhouwwerk
waardoor de schrijver
was geïnspireerd.
Aan de wanden van
het museum worden
representatieve
ge
dichten of citaten daaruit
groot weer gegeven,
op textiel afgedrukt. Bij
elk fragment komt een
afbeelding te hangen die
inhoudelijk in verband
staat met het betreffende
gedicht. Reproducties
van schilderijen – in
een enkel geval zelfs
een beeldhouwwerk –
hebben Couperus soms
regelrecht tot voorbeeld gediend.
De tentoonstelling is ingericht door
gastconservator Frans van der Linden.
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diverse leden, die de zalen van Arti sierden,
wanneer er geen verkoopexposities
werden gehouden. Nog altijd siert het grote
bosgezicht 'Neêrlands woeste toestand'
- het door Bilders geschilderde begin van
de galerij - het trappenhuis van Arti et
Amicitiae.
Gorssel - Museum More
0575-760300 / www.museummore.nl
Johan van Hell (1889-1952) - Op
klare toon; t/m 12 februari 2017.
Zie bij Evenementen
Gouda - Museum gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Leen Muller bij plateelbakkerij
Zuid-Holland; t/m 15 januari 2017.
De tentoonstelling 'Leen Muller en de
Plateelbakkerij Zuid-Holland' is weer terug

in de Catharinazaal - op de bovenverdieping
van het museum.
Kern van de Goudse aardewerkindustrie
is steeds de NV Plateelbakkerij ZuidHolland geweest, opgericht in 1898 en
failliet gegaan in 1965. Binnen dit bedrijf
heeft plateelschilder en ontwerper Leen
J. Muller (1879-1969) een beslissende rol
gespeeld tussen 1898, het jaar van zijn komst
naar Gouda, tot aan zijn vertrek in 1936.
De kleinzoon van Leen Muller, Frits
Muller, heeft een grote collectie van het
werk van zijn opa opgebouwd en deze
geschonken aan Museum Gouda. Een deel
van de schenking is nu weer te zien in het
museum.
Groningen - Groninger Museum
050-3666555 / www.groningermuseum.nl
Rodin - Genius at Work;

Auguste Rodin (1840-1917), de denker, 1903.

Die natuurbeleving wist hij over te
brengen op een grote groep jonge schilders.
Bilders werd in de jaren vijftig de spil in
Oosterbeek waar omheen zich een grote
groep jonge schilders als zijn zoon Gerard
Bilders, Anton Mauve, P.J.C. Gabriel, J.H.L. de
Haas en de gebroeders Maris verzamelden.
Zij moesten volgens Bilders niet uitgaan van
bestaande conventies maar zij moesten de
indrukken van de natuur in zich opnemen
en op hun eigen manier weergeven. Door
zijn samenbindend karakter zorgde hij er
mede voor dat Oosterbeek de bakermat
voor de Haagse School werd. De schilders
van de Haagse School maakten schilderijen
waarin de stemming van de plek, de
weersgesteldheid en het moment van de
dag in brede streken werden gevat. Bij
Bilders was niet alleen het vastleggen van
het moment van belang, maar moest de
natuur ook nog een ziel hebben. Die vond
hij in majestueuze eiken, dichtbegroeide
bosbeken of het ruige heideterrein.
In de loop van zijn leven trok hij daarvoor
samen met zijn vrouw, de schilderes Marie
Bilders-van Bosse, ook verder het land in.
Vooral in de Achterhoek, Drenthe en in
Westerwolde in Groningen schilderde hij
die woeste natuur. Hij vond daarin zijn eigen
stijl, los van de Nederlandse Romantiek en
ook los van de Haagse School. Zijn werken
werden in binnen- en buitenland succesvol
ontvangen. Hij won onder andere medailles
op tentoonstellingen in Brussel, Wenen
en Philadelphia. Bilders was een actief lid
van diverse kunstenaarsverenigingen als
Kunstliefde in Utrecht, Arti et Amicitiae
en de Hollandsche Teekenmaatschappij. Bij
de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae
was hij een van de initiatiefnemers voor
de Historische Galerij. Een galerij met
uiteindelijk tweehonderd taferelen uit de
vaderlandse geschiedenis gemaakt door de

Leen Muller, groene vaas met salamander, plateelbakkerij Zuid-Holland.

Bilders, Landschap op de Oortberg.

Doorwerth - Museum Veluwezoom
026-3397409 /
www.museumveluwezoom.nl
Bezield landschap; Leven en werk
van Johannes Warnardus Bilders;
t/m 29 januari 2017
Johannes Warnardus Bilders (18111890) kan worden gezien als een van
de sleutelfiguren op het gebied van
de
Nederlandse
negentiende-eeuwse
landschapsschilderkunst. Als een van de
eersten ontdekte hij aan het begin van
jaren veertig het gevarieerde landschap
rond Oosterbeek. Voor Bilders was die
natuur rond het dorp een openbaring.
Hier moest hij de natuur anders zien en
verbeelden dan dat hij tot dan toe deed. Hij
schudde gestaag de verworvenheden van
de Romantische landschapsschilderkunst
van zich af. Aanvankelijk onder de invloed
van Duitse contemporaine kunst en later
door de School van Barbizon ontwikkelde
hij een losse stijl van schilderen, waar de
grootse indrukken van de natuur centraal
staat en waar de weergave van het licht en
de stemming van een landschap geleidelijk
aan de overhand nemen. Zijn verering van
het natuurschoon was voor hem, als wij
zijn tweede vrouw Marie Bilders-van Bosse
moeten geloven, een religieuze ervaring.
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Laren - Singer Museum
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Schoonheid te koop; Kunsthandel
Frans Buffa & Zonen 1790–1951;
t/m 8 januari 2017.
De
Kalverstraat,
de
bekendste
winkelstraat van Nederland, is niet altijd
een aaneenschakeling van kleding- en
schoenenwinkels geweest. In de achttiende
en negentiende eeuw waren er ook veel
prenten- en kunsthandelaren gevestigd. Een

van de bekendste was Frans Buffa & Zonen.
Het publiek verdrong zich regelmatig voor
de etalage van Buffa om een glimp op te
vangen van de aangeboden kunstwerken.
De Italiaanse prentenverkoper Francesco
Buffa vestigde zich in 1790 in Amsterdam
en legde de basis voor een kunsthandel
die meer dan 150 jaar een stempel drukte
op de smaak van het Nederlandse publiek.
Verzamelaars uit binnen- en buitenland
stelden hier hun kunstcollecties samen.
Met
solotentoonstellingen
bracht
Buffa kunstenaars, zoals Jan Hendrik
Weissenbruch en Kees van Dongen, extra
onder de aandacht.
In samenwerking met het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
wijdt Singer Laren een tentoonstelling aan
deze belangrijke kunsthandel. De diversiteit
aan relaties tussen de kunsthandelaar
en zijn kunstenaars en tussen klanten en
verzamelaars loopt als een rode draad door
de tentoonstelling.
Leeuwarden - Fries Museum
058-2555500 / www.friesmuseum.nl
Alma-Tadema; klassieke verleiding;
t/m 7 februari 2017.
Verleidelijke
Romeinse
vrouwen
gesluierd in fijne gewaden tegen dromerige
vergezichten, mijmerende geliefden op bijna
doorschijnend marmeren bankjes en dames
die hun tijd doorbrengen met pootjebaden,
vissen voeren en luieren. Maar ook een
farao met zijn stervende zoon in zijn
armen en een nietsvermoedend feestend
gezelschap dat elk moment verstikt gaat
worden onder een lawine van rozenblaadjes.
Alma-Tadema neemt ons mee naar scenes
uit de klassieke oudheid en brengt deze
tijd, als eerste, echt tot leven. Hij verbeeldt
de oudheid zo mooi en overtuigend, dat
regisseurs zijn schilderijen gebruiken als
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Sir Lawrence Alma-Tadema, Mozes gevonden!, 1904, particuliere collectie © 2016 Christie's Images Limited.

Voorgevel Kunsthandel Frans Buffa en Zonen tijdens de tentoonstelling Kees van Dongen,1939-1940.

t/m 30 april 2017.
Auguste Rodin (1840-1917) is de
grootste en invloedrijkste beeldhouwer en
één van de populairste kunstenaars van de
moderne tijd. In het Groninger Museum zijn
ruim 140 beelden en 20 werken op papier
te zien, waarmee dit de grootste Rodintentoonstelling ooit in Nederland is.
In het werk van Rodin gaat het niet
alleen om de geïdealiseerde vormen van het
menselijk lichaam, maar ook om het tonen
van het maakproces zelf. Rodin – Genius
at Work toont gipsen en bronzen beelden,
waaronder bekende werken als De Denker
en Balzac, marmeren figuren, keramiek en
nooit eerder vertoonde foto's die blijk geven
van de creativiteit van de kunstenaar. Ook
laat de tentoonstelling het buitengewone
werkproces zien achter een aantal van zijn
bekendste werken, zoals De Kus.

blauwdruk voor spektakelfilms als Gladiator.
Uit heel de wereld komen meer dan tachtig
topschilderijen van een van de meest
succesvolle schilders van de 19de eeuw
naar Leeuwarden. Samen met persoonlijke
voorwerpen en filmfragmenten geven zij
een inkijk in zijn wereld.
Alma-Tadema wordt in 1836 geboren
als de Friese Lourens. Na zijn opleiding aan
de kunstacademie in Antwerpen vertrekt
hij voor de liefde naar Londen, waar hij zich
laat naturaliseren tot Engelsman en zichzelf
Lawrence gaat noemen. Al snel wordt hij
ontdekt door het grote publiek en zijn
roem is ongekend, vooral in Engeland en
Amerika. In 1899 wordt hij zelfs geridderd
en gaat voortaan als Sir door het leven.
Alma-Tadema sterft in 1912 en ligt begraven
in de St. Paul's Cathedral in Londen.
Tijdens zijn leven wordt Alma-Tadema
wereldberoemd met zijn werk. Hij schildert
in opdracht van welgestelde zakenlieden en
weet als geen ander zijn netwerk te cultiveren.
Als een ware entertainer vermaakt hij op
chique soirees de Londense high society.
De opdrachten blijven binnenstromen en
Tadema verdient een fortuin. Zo wordt
hij een van de meest succesvolle schilders
van de 19de eeuw. Ook tegenwoordig zijn
werken van de geridderde schilder in het
bezit van grote namen als George Lucas, de
steenrijke Amerikaanse William Vanderbilt,
de Getty familie, Andrew Lloyd Webber en
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Jack Nicholson. Zelfs ons koningshuis is de
trotste eigenaar van een Tadema.
Sinds zijn huwelijksreis naar Rome en
Pompeï is Alma-Tadema gefascineerd door
de klassieke oudheid. Hij is de eerste schilder
die deze tijd met zoveel zorg en precisie
in beeld brengt. Menig regisseur baseert
zich op zijn schilderijen bij het maken
van historische blockbusters zoals The
Ten Commandments(1956). Ook nu nog;
Tadema's werk is een directe inspiratiebron
voor Ridley Scott voor Gladiator (2000).
In de tentoonstelling wordt glashelder hoe
Tadema de filmwereld heeft beïnvloed.
Het museum beschikte al over de
grootste
Alma-Tadema-collectie
van
Nederland, deels gekregen van Alma-Tadema
en zijn dochters Laurence en Anna. In het
najaar van 2015 doet het Fries Museum de
grootste aankoop uit de historie van het
museum: Tadema's Entrance of the theatre.
Door deze aankoop kan het Fries Museum
als enige museum in Nederland de volledige
ontwikkeling tonen die de schilder in zijn
carrière doormaakte.
Oosthuizen - Dik Trom Kinderboekenmuseum
06-20477917 /
www.hetschooltjevandiktrom.nl
Oud speelgoed; t/m 17 april 2017.

De tentoonstelling geeft een overzicht
van de Pottenbakkers van de Veluwe, hun

affiniteit met vernieuwing en zijn slimme
ondernemerschap. Afdrukken van de
glasnegatieven gebruikte hij om zijn werk
en aanbod aan kunstvoorwerpen onder
de aandacht van het publiek te brengen.
Catalogi en strooifolders moesten potentiële
kopers over de streep trekken. Fotografie
was tevens een handig middel om een (te
restaureren) gebouw snel vast te leggen, in
plaats van uitvoerig schetsen te maken.

werkplaatsen in de periode 1900-2000 en
hun topstukken.
Roermond - Cuypershuis
0475-359102 /
www.cuypershuisroermond.nl
Cuypers' glasnegatieven;
t/m 26 maart 2017.
In het Cuypershuis bevindt zich een
bijzondere collectie glasnegatieven, die
een schat aan informatie bevat over
het functioneren van de ateliers van
de
Roermondse
architect/ontwerper
Pierre Cuypers. Deze negatieven en de
crowdfunding-campagne Breng Cuypers in
beeld! staan centraal in de tentoonstelling
Cuypers' glasnegatieven.
Al vroeg, rond 1860, maakt Cuypers
als
ondernemer
gebruik
van
de
mogelijkheden die fotografie zijn bedrijf
kon bieden. Dit onderstreept Cuypers'
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Pierre Cuypers heeft zijn leven lang
nieuwe technieken gebruikt en innovaties
ingezet om zijn bedrijf zo optimaal mogelijk
te laten functioneren. Interessant is dat de
verzameling glasnegatieven informatie bevat
over de ateliers van Cuypers: de producten,
de medewerkers, de werkomstandigheden
kortom het functioneren van de ateliers. De
afbeeldingen brengen de toeschouwer terug
naar de wereld van de ateliers van Cuypers
in Roermond, naar hun kunstvoorwerpen
en naar de mensen die deze vervaardigden.
Het digitaliseren en de nodige
conservering en restauratie zorgen ervoor
dat deze kennis over Cuypers' werk voor
iedereen beschikbaar komt. Met deze
tentoonstelling en de crowdfundingcampagne 'Breng Cuypers in beeld!' tracht
het museum dit project te financieren.

Kist met glasnegatieven Cuypers.

Otterlo - Nederlands Tegelmuseum
0318-591519 /
www.nederlandstegelmuseum.nl
De Pottenbakkers van de Veluwe;
t/m 17 april 2017.
Pottenbakkers in plaatsen als Apeldoorn,
Epe en Putten hebben in de eerste helft
van de 20e eeuw een eigen hoofdstuk
geschreven binnen de geschiedenis van de
Nederlandse keramiek. In Apeldoorn zijn
nazaten uit het oude pottenbakkersgeslacht
Andrée
neergestreken.
Hun
werk
ontwikkelt zich van keukenaardewerk
naar pottenbakkerskunst. In Epe heeft
Chris Lanooy zich in 1920 vanuit Gouda
gevestigd. Als plateelschilder en ontwerper
heeft hij nog in Gouda gekozen voor de
kunstpottenbakkerij. Het werk van Franse
keramisten, vroege Chinese keramiek en
de natuur vormen zijn inspiratiebronnen.
In Epe komt Frans Slot hem assisteren,
maar in 1945 kiest deze zijn eigen weg als
pottenbakker.

Cuypers glasnegatief.

Chris Lanooy aan het werk.

Prachtig oud speelgoed kreeg het
schooltje van Dik Trom uit onder meer
erfenissen. Het kinderboekenmuseum in
Etersheim (Oosthuizen) laat het mooiste van
honderden schenkingen zien: kinderboeken,
speelgoed, poppenkleertjes, spellen. Echt
Sinterklaascadeautjes uit grootmoeders tijd.
Ook is er een overzicht te zien van
de verschillende omslagen die de Dik
Trom boeken in de loop van de tijd zo
aantrekkelijk maakten. C. Joh. Kieviet schreef
het beroemde boek "Uit het leven van Dik
Trom" 125 jaar geleden in de zolderkamer
van de onderwijzerswoning bij het schooltje
van Dik Trom, dat 4 jaar geleden van de
slopershamer werd gered en gerestaureerd.
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Rotterdam - Chabot museum
010-4363713 / www.chabotmuseum.nl
Bauhaus Dessau - Branding Rotterdam; t/m 19 februari 2017.
Schilderijen,
beelden,
tekeningen
en grafiek uit de collectie van Bauhaus
Dessau, zij aan zij met 'ultramodern' werk
van Henk Chabot en tijdgenoten van De
Branding (1917-1926), de eerste moderne
kunstenaarsvereniging van Rotterdam.
Aan het begin van de vorige eeuw
zijn Dessau en Rotterdam belangrijke
broedplaatsen op het gebied van
architectuur, kunst en vormgeving. Er
is een levendig contact over en weer,
gebaseerd op een veelheid van persoonlijke
en zakelijke relaties. De tentoonstelling
Bauhaus Dessau – Branding Rotterdam is
een eerste, hernieuwde kennismaking met
de internationale avant-garde in Dessau
en Rotterdam. De drang tot experiment,
vernieuwing en verandering, tot het vinden
van beeldoplossingen die bijdragen aan een

Bauhaus-Dessau-Branding-Rotterdam Chabot
Museum Rotterdam foto-Bas Czerwinski.

nieuwe wereld, staan hierin centraal.
Uit de Bauhaus-collectie zijn meer dan
vijftig werken te zien – van kunstenaars die
studeerden aan het Bauhaus bij grootheden
als Kandinsky, Itten en Klee, maar ook werken
van kunstenaars die als docent verbonden
waren aan het Bauhaus in Dessau. Deze
tentoonstelling is onderdeel van Simultaan
Modernisme, de samenwerking tussen de
Van Nellefabriek en Bauhaus Dessau, beide
UNESCO Werelderfgoed.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van 'Rond 1900'
Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Alle vogels op een stokje - Dieren in het
Drents Museum; t/m 5 maart 2017.

Nunspeet - Noord-Veluws Museum
0341-250560 / www.noord-veluws-museum.nl
Jan van Vuuren, in perspectief; t/m 15 januari 2017.

Doesburg - Lalique Museum
0313-471410 / www.musee-lalique.nl
Art nouveau en Japonisme, een nieuwe
golf; t/m 18 juni 2017.

Rotterdam - Museum Boijmans Van Beuningen
010-4419475 / www.boijmans.nl
Gispen Specials - De klant is koning; t/m 26
februari 2017.

Drachten - Museum Dr8888
0512-515647 / www.museumdrachten.nl
Holland Dada and the International Context; In beknopte vorm verlengd t/m 15
januari 2017.

Woerden - Stadsmuseum Woerden
0348-431008 / www.stadsmuseumwoerden.nl
Jeugdvrienden, Leo Gestel & Cornelis
Vreedenburgh; t/m 15 januari 2017.

Gouda - Museum gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Oog voor detail; t/m 29 januari 2017.

www.vvnk.nl

Nieuw-Buinen - Keramisch Museum Goedewaagen
0599-616090 /
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl/
Kunstatelier Goedewaagen-Distel 19231961 revisited; verlengd t/m 3 april 2017.
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071 - 576 46 08
secretaris@vvnk.nl

redactie

Zwolle - Museum de Fundatie
0572-388188 / www.museumdefundatie.nl
Eigen collectie; t/m 31 december 2016.
Zie de mens – 100 jaar, 100 gezichten; t/m
15 januari 2017.

Rond 1900

teksten

vormgeving
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