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Els van Veggel

Algemene ledenvergadering – 
overdracht SSK-collectie

Het	bestuur	kijkt	met	veel	genoegen	terug	
op	de	 laatste	Algemene	Leden	Vergadering	
waar	men	met	algemene	stemmen	akkoord	
is	gegaan	met	de	schenking	van	de	collectie	
van	de	SSK	aan	het	Drents	Museum	en	de	
opheffing	van	de	SSK.

Ook	 de	 mooie	 woorden	 van	 herinnering	
en	 dank	 van	 onze	 oud-voorzitter	 Freya	
Steffelaar-Moulijn	hebben	nog	eens	duidelijk	
gemaakt	dat	het	hier	niet	ging	om	zo	maar	
een	 besluit	 maar	 om	 een	 schenking	 van	
grote	 emotionele	waarde	 voor	 een	 aantal	
van	onze	leden.

Enkele	 dagen	 later	 zijn	 de	 officiële	
overeenkomsten	 getekend	 tijdens	 een	
bijeenkomst	 in	 het	 Drents	 Museum.	
Uiteraard	 was	 het	 bestuur	 van	 de	VVNK	
daar	 ook	 vertegenwoordigd.	 Immers,	
afgesproken	 is	 dat	 maximaal	 10	 jaar	 de	
VVNK	 nog	 toezicht	 zal	 houden	 op	 de	

gang	 van	 zaken	 met	 betrekking	 tot	 deze	
collectie	 en	 de	 daarmee	 samenhangende	
financiële	 schenking.	 Ook	 daar	 werden	
nog	 enkele	 korte	 toespraakjes	 gehouden	
waarbij	wederom	het	Drents	Museum	haar	
blijdschap	toonde	met	deze	schenking.	

We	 zullen	 zeker	 ook	 in	 de	 toekomst	 het	
museum	met	enige	regelmaat	bezoeken.

Na	de	officiële	overdracht	van	de	collectie	
door	de	Stichting	Schone	Kunsten	1900	aan	
het	Drents	Museum	op	7	april	 jongstleden	
heeft	het	Drents	Museum	een	persbericht	
met	 bijgaande	 foto	 doen	 uitgaan	 dat	
overgenomen	is	in	diverse	kranten.

VAN HET BESTUUR

Voorzitter SSK Ben Stork (rechts) schenkt 
symbolisch een haardklok van H.P. Berlage aan 

Annabelle Birnie, directeur Drents Museum(links)
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De VVNK Algemene Ledenvergadering gaat akkoord 
met de overdracht van de SSK-collectie aan het 
Drents Museum.

ALV in het Drents Museum 
en bezoek aan o.a. de 
tentoonstellimg Peredvizhniki 
op 25 maart 2017.
Foto's Eef de Hilster.
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Dordrecht.	Ooit	was	dit	onze	belangrijkste	
vensterglasfabriek,	 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.	 In	de	VVNK	Nieuwsbrief	Rond	1900	
2016	nr	5	heeft	Laura	Roscam	Abbing	een	
korte	toelichting	gegeven.	Nu	komt	ze	het	
resultaat	van	haar	onderzoek	presenteren.

Dat	doen	we	in	een	zaal	in	het	Stedelijk	
Museum	Alkmaar.	

Kunstverzamelaar Wim Selderbeek
In	 het	 museum	 heeft	 het	 VVNK-

bestuurslid	 Kees	 van	 der	 Geer	 als	
gastconservator	 een	 tentoonstelling	
samengesteld	 over	 de	 kunstverzamelaar	
Wim	 Selderbeek	 (1884-1963).	 Deze	
Amsterdamse	poelier	en	handelaar	wist	een	
collectie	van	ongeveer	350	kunstwerken	van	
met	name	Nederlandse	kunstenaars	als	Jan	
Sluijters,	 Leo	Gestel,	Arnout	 Colnot,	Toon	
Kelder,	Charley	Toorop	 aan	 te	 leggen.	 Een	
groot	deel	van	zijn	collectie	gaf	hij	in	bruikleen	
aan	 de	 stedelijke	musea	 in	Amsterdam	 en	
Eindhoven.	 De	 privéverzameling	 van	Wim	
Selderbeek	 is	 nu	 voor	 het	 eerst	 in	 zijn	
totaliteit	 gereconstrueerd.	 Een	 groot	 deel	
komt	uit	 particuliere	 collecties	 en	 is	 lange	
tijd	niet	in	het	openbaar	te	zien	geweest.

Aanmelding en kosten
Aanmelding	 vóór	 zondag	23	 juli	 via	 de	

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

De	kosten	voor	deze	excursie	bedragen	
€	11,-	 voor	 leden.	 Jongeren	 t/m	 26	 jaar	
betalen	 €	5,50.	 Betaling	 geschiedt	 op	 de	
plaats	van	het	evenement.

Adres en bereikbaarheid
Stedelijk	Museum	Alkmaar
Canadaplein	1,	Alkmaar

Openbaar	vervoer
Per	voet	750	meter	van	Station	Alkmaar.

Auto
Parkeergarage	De	Vest
Paardenmarkt,	Alkmaar	of
Parkeergarage	Kanaalschiereiland
Mallegatsplein	1,	Alkmaar

Telefonische bereikbaarheid op de 
dag zelf
Kees	van	der	Geer	06-53811260
Thea	de	Hilster	06-23483329
(andere	dagen	0299		432	522)

Zaterdag 5 augustus 2017 
Bezoek aan Stedelijk Museum 
Alkmaar
Een excursie in drievoud:
•	 Buitengewone Algemene Leden 

Vergadering 
•	 Presentatie onderzoeks-

resultaat promovendus 
Laura Roscam Abbing over 
Koninklijke Nederlandsche 
Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy

•	 Toelichting op en bezoek aan 
tentoonstelling De passie van 
verzamelaar Wim Selderbeek

Buitengewone 
ALV
Het	 VVNK-lid	

Henk	 Nijhuis	 is	
bereid	om	de	 functie	
van	 penningmeester	
in	 het	 bestuur	 van	
de	 VVNK	 te	 gaan	
bekleden.	 Deze	
functie	 komt	 vacant	
omdat	Margriet	Reimerink	heeft	aangegeven	
dat	de	functie	niet	valt	te	combineren	met	

haar	 overige	 werkzaamheden.	 Henk	 heeft	
werktuigbouwkunde	 en	 bedrijfskunde	
gestudeerd	 en	 gewerkt	 als	 docent	 en	 IT-
beheerder	aan	de	VU.

Henk	 heeft	 kennis	 kunnen	 nemen	 van	
de	 taak.	Het	 bestuur	 heeft	 er	 vertrouwen	
in	 dat	 de	 functie	 door	Henk	Nijhuis	 goed	
zal	 worden	 ingevuld	 en	 ziet	 hem	 graag	
toetreden	tot	het	bestuur.

Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy
De	 VVNK	 heeft	 buitenpromovendus	

Laura	 Roscam	 Abbing	 een	 bescheiden	
financiële	 bijdrage	 geleverd	 bij	 haar	
promotie-onderzoek	 aan	 de	 Radboud	
Universiteit	Nijmegen	naar	de	Koninklijke

Nederlandsche	Glasfabriek	J.J.B.J.	Bouvy	
(1850-1926)	 en	 zijn	 glas-in-loodatelier	 in	

EVENEMENTEN

Programma	Alkmaar
13:30	uur Ontvangst	met	koffie	/	thee	met	klein	soet.
14:00	uur Buitengewone	ALV	met	als	enig	agendapunt	het	aftreden	van	Margriet	

Reimerink	en	het	benoemen	van	Henk	Nijhuis	als	penningmeester	van	de	
vereniging.

14:10	uur Lezing	Laura	Roscam	Abbing	over	Koninklijke	Nederlandsche	Glasfabriek	
J.J.B.J.	Bouvy.

14:55	uur Lezing	Kees	van	der	Geer	over	De	passie	van	verzamelaar	Wim	
Selderbeek.

15:40	uur Bezoek	op	eigen	gelegenheid	tentoonstelling	Selderbeek.
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het	 Bredase	 architectenbureau	 F.P.	 Bilsen	
&	 Zoon,	 in	 samenwerking	 met	 ir.	 A.M.J.J.	
Smits	van	Waesberghe.	Het	bevat	prachtige	
glas-in-lood-ramen,	 originele	 tegelvloeren,	
houtsnijwerk.	 Zowel	 het	 uiterlijk	 van	 het	
gebouw	 als	 de	 indeling,	 de	 uitmonstering	
en	 de	 meubilering	 zijn	 gaaf	 bewaard	
gebleven	 en	 als	 zodanig	 is	 het	 pand	 één	
van	 de	 zeldzaamste	 voorbeelden	 van	 rijk	
uitgevoerde	 industriële	 kantoren	 van	 voor	
de	 crisis	 van	1929	 in	ons	 land.	Het	 is	 dan	
ook	een	Rijksmonument.

Aanmelding en kosten
Aanmelding	 vóór	 14	 september	 via	 de	

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

De	 kosten	 voor	 deze	 excursie	
bedragen	ca.	€	32	voor	leden	en	€	36	voor	
introducees.	 Jongeren	 t/m	 26	 jaar	 betalen	
€	16,00.	Betaling	geschiedt	op	de	plaats	van	
het	evenement.	Omdat	het	programma	en	

de	 lunchafspraken	 nog	 niet	 helemaal	 rond	
zijn	 worden	 de	 kosten	 definitief	 bekend	
gemaakt	 bij	 de	 herinnering	 die	 u	 twee	
weken	van	tevoren	toegestuurd	krijgt.

Maximum	60	deelnemers,	1	 introducee	
per	lid.

Adres en bereikbaarheid
Apollo	Hotel,	Stationsplein	14,	Breda
Lunchadres:	[nog	niet	bekend]
We	 starten	 bij	 het	 station	 Breda,	 het	

hotel	ligt	aan	de	centrumkant
In	de	Spoorstraat	en	de	Stationsweg	zijn	

P&R	parkeerplekken,	rond	het	centrum	zijn			
diverse	parkeergarages.

Telefonische bereikbaarheid op de 
dag zelf
Thea	de	Hilster	 06	234	833	29
(andere	dagen	0299		432	522)
Kees	van	der	Geer	 06	538	112	60

Donderdag 28 september 2017
Excursie Bredase architectuur

Korte beschrijving
We	 starten	 bij	 het	 nieuwe	 station	 van	

Breda,	 dat	 onlangs	 is	 uitgeroepen	 tot	 het	
gebouw	 van	 het	 jaar.	 Er	 is	 een	 pop-up	
museum	gevestigd	met	tentoonstellingen.

Dan	gaan	we	wandelen	naar	de	brouwerij	
van	De	Drie	Hoefijzers.	Het	 kantoorpand	
is	helemaal	in	Jugendstil	en	na	de	renovatie	
zijn	 er	 diverse	 bedrijven	 in	 gevestigd.	
Daarom	 is	 het	 alleen	 op	 doordeweekse	
dagen	open.	We	wandelen	verder,	bezoeken	
een	verzorgingshuis	voor	ouderen	en	na	de	
lunch	 bekijken	 we	 vele	 andere	 gebouwen	
in	 de	 stad.	 Er	 is	 rond	 1900	 veel	 gebouwd	
in	 Breda	 en	 er	 zijn	 prachtige	 gebouwen	
bewaard	 gebleven.	De	 precieze	 invulling	 is	
nog	niet	helemaal	 rond.	Bij	 de	herinnering	
krijgt	u	het	definitieve	programma

Station
Het	 nieuwe	 station	 van	 Breda	 heeft	

onlangs	 de	 prijs	 gekregen	 voor	 het	 beste	
gebouw	van	2017.	Het	is	een	ontwerp	van	
Koen	van	Velzen	architecten.

In	 het	 juryrapport	 staat	 onder	 andere:	
'Breda	 torent	 boven	 de	 andere	 projecten	

uit	in	complexiteit	en	formaat.	Het	ontwerp	
raakt	 aan	 veel	 verschillende	 ruimtelijke	
thema's:	 de	 inpassing	 van	 grootschalige	
infrastructuur,	 binnenstedelijk	 wonen,	
openbare	 ruimte.	 Architect	 Van	 Velsen	
heeft	 de	 stad	 niet	 alleen	 een	 comfortabel	
nieuw	station	gegeven,	hij	verbond	ook	een	
vergeten	stadsdeel	met	het	centrum.'	

Het	 station	 bevat	 naast	 een	 trein-	 en	
busstation	9000m²	winkelruimtes,	20.000m²	
kantoren,	 147	woningen,	 een	 stalling	 voor	
6.000	fietsen	en	een	parkeergarage	op	het	
dak	van	het	gebouw.

De	Drie	Hoefijzers
Het	 KANTOORGEBOUW	 van	 de	

brouwerij	 'De	 Drie	 Hoefijzers'	 dateert	
uit	 1926-'27	 en	 werd	 ontworpen	 in	 de	
stijl	 van	de	Nieuwe	Haagse	School	 en	Art	
Déco,	 in	 opdracht	 van	 de	 directie,	 door	

Programma	Breda
11:00	uur Ontvangst	in	Apollo	Hotel	bij	het	station	met	koffie	en	gebak.
11:30	uur In	het	stationsgebouw:	rondleiding	en	verhaal.
11:45	uur Wandeling	naar	de	Drie	Hoefijzers	en	rondleiding	in	kantoorgebouw,
13:00	uur Lunch.
14:00	uur Rondleiding	door	o.a.	De	passage.
15:30	uur Afsluiting	met	koffie/thee.

EVENEMENTEN (2)
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Misschien	vergaat	het	u	net	zo	als	mij	als	
u	rondloopt	in	uw	eigen	stad.	Ik	wil	weten	
wie	de	architecten	van	al	die	gebouwen	zijn,	
in	mijn	geval	in	Den	Haag.	Gelukkig	worden	
we	 inmiddels	 ruim	 bediend	 met	 boeken	
over	 Haagse	 architecten.	Wetenswaardige	
boeken,	 en	 daarom	 ook	 interessant	 voor	
niet-Hagenaars.	Want	 wie	 heeft	 er	 nooit	
een	 dagje	 Den	 Haag	 en	 Scheveningen	
gedaan?	En	misschien	als	kind	nog	de	oude	
pier	 of	 het	 Palace	 Hotel	 bezocht?	 Peter	
van	 Dam	 heeft	 onlangs	 een	 uitvoerige	
monografie	 over	Van	 Liefland	 geschreven.	
Een	 bewonderenswaardig	 gedetailleerd	
boek,	en	al	weer	deel	2	in	de	serie	Haagse	
bouwmeesters	in	de	19e	en	20e	eeuw.	

Deel	 1	 schreef	 Peter	 van	 Dam	 over	
Herman	Wesstra	 Jr.	 de	 architect	 van	 de	
bekende	Haagse	Passage	en	van	het	in	1968	
gesloopte	 Concertgebouw	 van	 de	 Haagse	
Dierentuin	(Dien deftige stijl die imponeert - 

Architect Herman Wesstra Jr. (1843-1911) en 
zijn creaties, 2013).	De	auteur	werkt	nu	aan	
deel	3	over	L.A.H.	(Louis)	de	Wolf,	architect	
van	de	beroemde	tearoom	Krul.	

Stadsarchitect	 Schadee	 werd	 ook	 al	
door	een	boek	aan	de	vergetelheid	ontrukt.	
Zie	de	boekbespreking	in	'Rond	1900',	2016	
nr.	5.	En	dan	verscheen	er	in	2016	nog	een	
hommage	aan	de	broers	Henk	en	Koos	Fels	
die	ons	menig	mooie	villa	in	Nieuwe	Haagse	
School-stijl	 hebben	 nagelaten.	 De	 Felsen	
zijn	 altijd	 overschaduwd	 geweest	 door	 de	
grote	 jongens	 als	 Berlage,	 Wils,	 Brandes	
en	Dudok	 (Gebroeders Fels, architecten van	
Marcel	Teunissen	en	Rob	Fels).	Als	klap	op	
de	 vuurpijl	 verschijnt	 in	 september	 2017	

W.B. VAN LIEFLAND 1875-
1919 - EIGENZINNIG HAAGS 
ARCHITECT EN STEDEN-
BOUWKUNDIGE
Auteur:	Peter	van	Dam.
Deel	2	in	de	serie	Haagse	bouwmeesters	
in	de	19e	eeuw.
Uitgeverij	De	Nieuwe	Haagsche,	2016.
gebonden,	 liggend	A4-formaat,	 200	 blz.,	
rijk	geïllustreerd.	Prijs:	€	26.

Eddy Engelsman

Stel u voor. U staat in Scheveningen met 
uw rug naar het Kurhaus, dan ziet u een 
saaie pier. Maar tot 1942 stond daar het 
prachtige Wandelhoofd 'Koningin Wilhelmina' 
(afb. 1). Draai u vervolgens om, en u krijgt een 
esthetische dreun van jewelste. Links van het 
Kurhaus staat namelijk een winkelcentrum 
waarvan er dertien in een dozijn gaan. Ooit 
stond op dezelfde plek het deftige Palace Hotel. 
Iets verderop ziet u misschien ook nog een glimp 
van het moderne Circustheater. Dat gebouw is 
lelijk vergeleken bij het Circusgebouw dat er ooit 
heeft gestaan. De architect van die gesloopte 
gebouwen was W.B. van Liefland, de invloedrijke 
en markante architect, stedenbouwkundige, 
projectontwikkelaar, grondspeculant en politicus.

BoEKBESpREKING

Boekomslag met afbeelding uit 1904.

Afb. 1. Wandelhoofd Koningin Wilhelmina, 
Scheveningen, 1901.
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Voortvarend ondernemer
Hoe	handig	was	hij?	Van	Liefland	was	als	

architect	 –	 aandeelhouder	 –	 commissaris	
zakelijk	 betrokken	 bij	 maar	 liefst	 57	
naamloze	 vennootschappen	 en	 burgerlijke	
maatschappen.	Alleen	al	 in	13	namen	komt	
het	 woord	 'bouwgrond'	 voor.	 Het	 is	 dan	
ook	verbazingwekkend	dat	de	architect	als	
raadslid	plannen	voor	stadsontwikkeling	en	
gebouwen	bij	de	gemeenteraad	indiende	die	
hij	zelf	had	gemaakt	en	getekend.	Glad	verliep	
zo'n	 proces	 niet	 altijd:	 meermalen	 vond	
hij	 Ir.	 Lindo,	 Directeur	 Gemeentewerken,	
op	 zijn	 pad,	 die	 de	 plannen	 afkeurde.	
Maar	 dikwijls	 werden	 ze	 goedgekeurd,	
en	 stemde	 hij	 zelf	 natuurlijk	 vóór.	 Van	
Liefland	ontwierp	dan	de	gebouwen,	(voor)
financierde	 de	 bouw	 soms	 zelf,	 het	 liefst	
ook	nog	op	grond	die	hij	zelf	had	gekocht.	
Het	kwam	voor	dat	hij	voor	de	Gemeente	
onderhandelde	 over	 grondtransacties	 met	
bouwgrondmaatschappijen	 waarin	 hij	 zelf	
grote	 belangen	 had.	 Voortvarend,	 maar	
ook	 onbeschaamd.	Ook	 destijds	werd	 dat	
niet	 normaal	 gevonden.	 De	 lokale	 pers	
onderzocht	 de	 belangenverstrengeling	
en	 er	 volgden	 onthullende	 publicaties	 in	
het	 SDAP-blad	 'Het	Volk'	 en	 'De	 Nieuwe	
Courant'.	Hij	wordt	daarin	gebrandmerkt	als	
een	notoire	grondspeculant,	maar	een	motie	
van	 afkeuring	 krijgt	 in	 de	 gemeenteraad	
geen	meerderheid.	

Zijn	enerverende	periode	als	succesvol	
architect	 legde	 hem	 geen	 windeieren.	 In	
1896	 stond	 hij	 op	 de	 lijst	 van	 mensen	
die	 voor	 de	 inkomstenbelasting	 in	 Zuid-
Holland	het	hoogst	zijn	aangeslagen.	Woon-
winkelhuizen,	 koffiehuizen,	 koetshuizen	
en	 een	 villa	 in	 het	 Prinsevinkenpark	
behoorden	 tot	 zijn	 privé-eigendom.	 Als	
projectontwikkelaar	 ging	 hij	 vanaf	 1896	
steeds	 meer	 investeren	 in	 gebouwen.	
Niettemin	 was	 er	 aan	 het	 eind	 van	 zijn	

ook	nog,	met	financiële	steun	van	de	VVNK,	
een	boek	over	het	Station	Hollands	Spoor.	

Van	Liefland
Wilhelmus	 Bernardus	 van	 Liefland	

(1875-1919)	werd	opgeleid	aan	de	Haagse	
Academie	 voor	 Beeldende	 Kunsten.	 Het	
vak	 bouwkunde	was	 daar	 ambachtelijk	 en	
praktijkgericht.	Hij	 leerde	er	goed	tekenen	
en	timmeren.	

Rond	1900	 groeide	Den	Haag	 in	 hoog	
tempo,	mede	dankzij	de	industrialisatie.	De	
groeiende	 middenklasse	 moest	 worden	
gehuisvest.	Oud-Indischgasten	wilden	mooie	
huizen	 en	 Scheveningen	 ontwikkelde	 zich	
tot	 een	 toeristische,	 mondaine	 badplaats.	
Van	Liefland	droeg	zijn	steentje	bij	door	de	
bouw	van	talrijke	woningen,	winkels,	hotels,	
scholen	en	bedrijfsgebouwen,	 en	door	het	
ontwerpen	 van	 nieuwe	 stadsdelen	 met	
stratenplannen	en	al.

Voor	 de	 vele	 arbeiders	 die	 onder	
erbarmelijke	 omstandigheden	 woonden	
werd	 echter	 aanvankelijk	 weinig	 gebouwd.	
Het	 duurde	 nog	 tot	 na	 1900	 dat	 daarin	
duidelijk	 verandering	 kwam,	 pas	 toen	 de	
Gemeente	 er	 zich	 mee	 ging	 bemoeien.	
Niettemin	 was	 Van	 Liefland	 al	 in	 1887	
de	 architect	 van	 een	 aantal	 complexen	
arbeiderswoningen,	al	lag	daar	bij	hem	niet	
zo	de	nadruk	op.	

Gewiekst katholiek politicus
In	het	katholieke	milieu	bouwde	hij	een	

omvangrijk	netwerk	op	van	opdrachtgevers.	
Hij	was	niet	alleen	architect	maar	ontwierp	
ook	plattegronden	voor	nieuwe	stadsdelen	
als	 het	 Bezuidenhout,	 een	 woonwijk	 voor	
de	 beter	 gesitueerden.	 Hij	 ontwierp	 daar	
ook	 vele	 woningen.	 Een	 groot	 deel	 van	
het	Bezuidenhout	 is	 in	1945	helaas	bij	een	
bombardement	verwoest.	

Van	 Liefland	 is	 ook	 politiek	 zeer	

actief	 geweest.	 Hij	 zat	 van	 1896	 tot	
1911	 voor	 de	 Roomsch-Katholieke	 Anti-
revolutionairen	 in	 de	 gemeenteraad	 en	
later	in	de	Provinciale	Staten.	In	die	periode	
waren	 16	 van	 de	 38	 raadsleden	 financieel	
betrokken	 bij	 bouwgrondmaatschappijen	
als	 grondeigenaar,	 bouwondernemer,	
projectontwikkelaar	 of	 architect.	 Van	
Liefland	 spande	 de	 kroon.	Als	 lid	 van	 de	
gemeenteraad	trad	hij	dikwijls	tegelijkertijd	
op	 als	 belangenbehartiger	 van	 private	
bouwgrondmaatschappijen.	 Als	 politicus	
was	hij	dus	controversieel.	Volgens	Van	Dam	
had	 "hij	 gevoel	 voor	 opportuniteit,	 met	
een	 sterke	 belangstelling	 voor	 ruimtelijke	
ontwikkeling".	 Enigszins	 vergoelijkend	
voegt	 hij	 daaraan	 toe:	 "Van	 Liefland	 geldt	
evenwel	 als	 een	 kleurrijke	 en	 dynamische	
persoonlijkheid	 binnen	 de	 toenmalige	
Haagse	bouwwereld."	Mooi	uitgedrukt	voor	
een	handige	architect.

Afb. 2. Façade Olympiatheater, 
Prins Hendrikplein, 1918.

Afb. 3. IJzerwarenfirma Hoogeveen, 
Veenkade, 1901.
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samen	 met	 de	 Brusselse	 ingenieur	 Emile	
Wyhowski	heeft	ontworpen	(1901)	(afb.	1).	
De	 pier	 is	 in	 1942	 door	 brand	 verwoest.	
Mede	 aan	 de	 hand	 van	 vele	 tekeningen	
heeft	Van	Dam	deze	bouwepisode	uitvoerig	
gedocumenteerd.	 Vlak	 naast	 het	 Kurhaus	
ontwierp	Van	Liefland	het	 luxueuze	Palace	
Hotel	 in	 overgangsarchitectuur	 met	
elementen	 van	 de	 Weense	 Secession-
stijl,	 maar	 het	 werd	 door	 bezuinigingen	
veel	eenvoudiger	dan	hij	wilde	 (afb.	5).	De	
Porceleyne	Fles	 leverde	de	door	August	 le	
Comte	ontworpen	tegels.	Helaas	werd	het	in	
1965	als	hotel	gesloten	en	in	1979	gesloopt.	
Aan	de	zeezijde	van	het	Palace	Hotel	kwam	
in	1903	de	monumentale	300	meter	 lange	
Oranjegalerij,	waar	 nog	wat	 (herbouwde?)	
restanten	van	over	zijn	(afb.	6).	Scheveningen	
verrijkte	 hij	 ook	 met	 het	 Circusgebouw	
(1903)	dat	ook	al	 is	afgebroken.	Veel	villa's	
staan	er	in	Scheveningen	nog	wel,	zoals	aan	
de	Zeekant	en	de	Badhuisweg.

Arbeiderswoningen
Van	 Liefland	 had	 zeker	 oog	 voor	

de	 noodzakelijke	 verbetering	 van	 de	
leef-	 en	 woonomstandigheden	 van	 de	
arbeidersbevolking.	Als	raadslid	onderzocht	
hij	 de	 abominabele,	 onhygiënische	
omstandigheden	 in	 talrijke	 Haagse	 hofjes-

woningen	 en	 deed	 een	 voorstel	 voor	 de	
sloop	 van	 500	 woningen	 en	 het	 dempen	
van	 grachten.	 Dat	 werd	 deels	 uitgevoerd.	
Op	 initiatief	 van	 'vooraanstaande	 burgers',	
onder	meer	Joodse	bankiers,	ontwierp	Van	
Liefland	 in	de	Schilderswijk	een	aantal	nog	
bestaande	 complexen	 arbeiderswoningen:	
in	 1887	 ruim	 50	 'Van	 Ostade-woningen'	
aan	 de	Van	 Ostadestraat	 en	 in	 1890	 zo'n	
110	woningen	in	'Het	Fort'	in	1890,	(afb.	7)	
aan	 de	 Jacob	 van	 Campenstraat.	 Ondanks	
wat	 kneuterig	 aandoende	 trapgeveltjes	
verrassend	 monumentaal,	 en	 bijzonder	
vanwege	 de	 open	 ruimtes	 tussen	 de	 rijen	
woningen.	

Stempel
Van	 Liefland	 was	 een	 grondspeculant	

en	een	man	met	vele	dubbele	petten.	Maar	
ook	een	markant	en	belangrijk	architect.	Er	
is	veel	van	hem	gesloopt,	maar	nog	genoeg	
over.	We	kunnen	er	niet	omheen:	met	zijn	
totale	oeuvre	heeft	hij	ondubbelzinnig	een	
belangrijk	 stempel	 gedrukt	 op	 de	 Haagse	
stadsontwikkeling.	Peter	van	Dam	heeft	ons	
een	grote	dienst	bewezen	door	het	allemaal	
in	een	indrukwekkend	en	prachtig	verzorgd	
boek	op	te	schrijven.

leven	 sprake	 van	 tragiek.	 Toen	 werden	
grootse	 plannen	 voor	 bioscooptheaters,	
hotel-restaurants	 en	 modemagazijnen	
door	de	schoonheidscommissie	afgewezen.	
Zo	struikelde	een	 jaar	voor	zijn	dood	zijn	
voorstel	voor	een	in	Amsterdamse	school-
stijl	 ontworpen	 Olympia-theater	 aan	 het	
Prins	 Hendrikplein	 (afb.	 2).	 Zijn	 ambitie	
en	 bereidheid	 financiële	 risico's	 te	 nemen	
hadden	zijn	vermogen	flink	aangetast.	Door	
WO	 I	 was	 bovendien	 de	 waarde	 van	 zijn	
effecten	drastisch	gedaald.	Toen	hij	 in	1919	
stierf	 had	 hij	 nog	 weinig	 over.	 Hij	 kreeg	
een	 graf	 der	Tweede	 klasse.	Omdat	 hij	 als	
ongehuwde	 geen	 nabestaanden	 had	 is	 zijn	
graf	in	1940	geruimd.

Oeuvre
Over	Van	 Liefland	 als	mens	 komen	we	

in	 zijn	 biografie	 jammer	 genoeg	 weinig	 te	
weten.	Misschien	omdat	het	archief	van	zijn	
architectenbureau	was	vernietigd.	

Door	 al	 die	 verhalen	 over	 zijn	 handel	
en	wandel,	 die	met	 -	 soms	wat	 te	 lange	 -	
vermakelijke	 citaten	 worden	 opgediend,	
zouden	 we	 bijna	 vergeten	 dat	 hij	 bij	 120	
grote	 en	 kleine	 projecten	 betrokken	 was.	
Dat	zou	hem	als	architect	zeer	te	kort	doen.	

In	 het	 tweede	 deel	 van	 het	 boek	worden	
al	 die	 bouwprojecten	 chronologisch	 in	
detail	besproken:	met	bouwsom,	aannemer,	
opdrachtgever	en	werkomschrijving.	

Zijn	 werk	 is	 gebaseerd	 op	 neo-
renaissance	 en	 neoromaanse	 stijlen,	 met	
rond	1900	een	uitstapje	naar	de	Jugendstil.	
Een	 mooi	 voorbeeld	 van	 Jugendstil	 is	 het	
pakhuis	voor	de	fa.	Hoogeveen	(ijzerwaren)	
aan	 de	Veenkade,	 nu	 een	 rijksmonument	
(afb.	 3).	 Na	 de	 Jugendstil-periode	 bouwt	
hij	 in	 de	 zogeheten	 overgangsarchitectuur	
met	 elementen	 uit	 de	 historiserende	
Lodewijkstijlen	en	de	'Um	1800	Bewegung'.	
Ondanks	 al	 die	 stijlen	 was	 hij	 allereerst	
functionalist:	 praktische	 en	 technische	
mogelijkheden	 staan	 bij	 hem	 voorop,	
schoonheidsnormen	komen	op	de	 tweede	
plaats.	

In	 1885	 werd	 zijn	 110	 meter	 lange	
arcade	 op	 de	 RK	 begraafplaats	 'St.	 Petrus	
Banden'	 aan	 de	 Kerkhoflaan	 opgeleverd.	
Het	 is	 een	 rijksmonument	 (afb.	 4).	 Van	
Liefland	is	vernieuwend	wat	betreft	nieuwe	
bouwmaterialen	 als	 gewapend	 beton,	
gietijzeren	constructies	en	smeedwerk.	De	
Haagse	firma	Enthoven	leverde	het	materiaal	
voor	het	voornamelijk	uit	gietijzer	bestaande	
Wandelhoofd	 'Koningin	Wilhelmina'	dat	hij	

Afb. 4. Arcade R.K. Begraafplaats 'St. Petrus Banden', 
Kerkhoflaan, 1885.

Afb. 5. Landzijde Palace Hotel,
 Scheveningen, 1904.

Afb. 6. Oranjegalerij (1903) en zeezijde Palace 
Hotel, Scheveningen.

Afb. 7. Woningen 'Het Fort', 
Jacob van Campenstraat, 1890.
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inventarisatie	van	zijn	optredens	voor	radio	
en	TV,	 publicaties	 in	 boek-	 en	 artikelvorm,	
en	 interviews	die	met	 hem	 zijn	 gehouden.	
Al	 deze	 activiteiten	 stonden	 in	 het	 teken	
van	 kunsteducatie.	 Zijn	 productiviteit	 was	
enorm;	 in	 dat	 opzicht	 was	 hij	 werkelijk	
een	 'fenomeen',	 te	 vergelijken	 met	 zijn	
vóóroorlogse	 voorganger	 H.P.	 (Hendrik)	
Bremmer	 (1871-1956).	 Beiden	 bedienden	
zich	van	diverse	(toen)	moderne	media	om	
kunst	aan	de	man	te	brengen.	Bremmer	werd	
nooit	 museumdirecteur	 en	 Pierre	 Janssen	
liet	zich	niet	als	belanghebbende	in	met	de	
kunsthandel,	maar	door	hun	centrale	positie	
tussen	kunst	en	publiek	kunnen	beiden	een	
'kunstpaus'	worden	genoemd.	Verder	zijn	er	
veel	 overeenkomsten	 in	 hun	 denken	 over	
kunst	en	hun	artistieke	voorkeuren,	vooral	
wat	 betreft	Vincent	 van	Gogh.	Maar	 de	 in	
2006	 verschenen	 biografie	 van	 Bremmer	
wint	 het	 verreweg	 qua	 diepgang,	 aandacht	
voor	 de	 maatschappelijke	 context	 en	
gebruik	van	bronmateriaal.1

Persoon en opvattingen 
Pierre Janssen, journalist/ tv-presentator/ 

museumdirecteur/ kunstverteller	 is	meer	een	
publieksboek	geworden,	wat	ook	wel	in	de	
geest	van	deze	persoon	ligt.	De	beschrijving	
van	 zijn	 loopbaan	 wordt	 afgewisseld	 met	
(stukjes	 uit)	 zijn	 eigen	 teksten	 of	 groot	
gedrukte	 kenmerkende	 uitspraken.	 Janssen	
zelf	 komt	 zo	 vaak	 aan	 het	 woord.	 Het	
boek	 is	 fris	 en	 eigentijds	 vormgegeven,	
maar	de	vele	(uiteraard	meestal	zwart-wit)	
foto's	 roepen	 de	 sfeer	 van	met	 name	 het	
vroege	 televisietijdperk	 uitstekend	 op.	 In	
de	 'Inleiding'	worden	diverse	 archieven	 als	
bronmateriaal	 genoemd;	 in	 de	 noten	 bij	
de	 eigenlijke	 tekst	 zijn	 deze	 echter	 alleen	
wat	betreft	het	Schiedamse	museum	terug	
te	 vinden.	Veeleer	 wordt	 gebruik	 gemaakt	
van	 artikelen	 in	 kranten	 en	 interviews	

met	 Janssen,	 waarvan	 hij	 er	 tientallen	
heeft	 gegeven.	 Het	 moet	 gezegd	 worden	
dat	 Pierre	 Janssen,	 journalist	 van	 huis	 uit,	
de	 beeldvorming	 over	 hemzelf	 goed	 heeft	
weten	 te	 regisseren.	 Dat	 blijkt	 vooral	 uit	
het	slothoofdstuk	'Jeugd',	dat	betiteld	wordt	
als	 'de	 sleutel	 tot	 het	 ontstaan	 van	 het	
fenomeen',	 en	 dat	 overeenkomt	 met	 wat	
hijzelf	in	diverse	interviews	heeft	verteld.	Hij	
komt	vooral	naar	voren	als	iemand	die	zich	
constant	te	kort	gedaan	voelde.	In	de	eerste	
plaats	 fysiek,	 want	 zijn	 lengte	 en	 trillende	
handen	waren	een	 levenslange	handicap,	al	
vormden	ze	dan	ook	zijn	'handelsmerk'.	Dan	
was	 er	 zijn	 in	 het	 onderwijs	 zeer	 actieve	
vader,	 voor	 wie	 de	 eigen	 kinderen	 op	 de	
tweede	 plaats	 kwamen.	Toen	 deze	 veel	 te	
vroeg	 stierf,	 was	 en	 bleef	 zijn	 moeder	 te	
veel	 in	 de	 rouw	 om	 aandacht	 te	 hebben	
voor	haar	zoontje.	Hij	mocht	van	haar	niet	
naar	het	gymnasium	(waarom	niet?)	en	kon	
daardoor	 later	 niet	 studeren.	 Dat	 leverde	
hem	weer	de	volgende	veronachtzaming	op:	
door	 de	 kunsthistorici,	 een	 beroepsgroep	
waarop	 hij	 zijn	 leven	 lang	 heeft	 afgegeven.	
Kunstgeschiedenis	 was	 een	 vak	 waar	 hij	
naar	eigen	zeggen	heel	veel	van	hield	en	veel	
over	las,	maar	kunsthistorici	schreven	saaie,	
elitaire	 teksten,	 die	 alleen	 voor	 experts	
bedoeld	 waren;	 zij	 'omsingelden'	 de	 kunst	
en	sloten	haar	af	voor	het	publiek.	'Hij	leek	
een	 vijandbeeld	 nodig	 te	 hebben',	 oppert	
zijn	biografe.	De	'tegenstanders'	komen	zelf	
niet	 aan	 het	woord,	 er	worden	 geen	 anti-
Janssen	 uitspraken	 geciteerd,	 we	 horen	
alleen	 uit	 de	mond	 van	 Pierre	 Janssen	dat	
de	 'kunstgeleerden'	 zo	 tegen	 hem	 waren.	
Het	 lijkt	 er	meer	op	dat	 ze	 zich	niet	 veel	
van	hem	hebben	aangetrokken.

En	waarom	zouden	ze	ook	–	wat	Pierre	
Janssen	 deed	 was	 geen	 kunstgeschiedenis.	
In	 de	 tijd	 dat	 Janssen	 zijn	 loopbaan	 begon	

PIERRE JANSSEN, JOURNALIST 
/ TV-PRESENTATOR / MUSEUM-
DIRECTEUR / KUNSTVERTELLER
auteur:	Petra	Timmer	
Rotterdam	(Scriptum	publishers)	2017.
Paperback,	303	blz.,	illustraties	in	zwart-
wit	en	kleur.
ISBN	978	94	6319	1173.	Prijs:	€	22,50.

Lieske Tibbe

Het 'fenomeen' Pierre Janssen
Aandacht	 voor	 een	 boek	 over	 een	

twintigste-eeuws	 persoon	 (1926-2007),	
niet-kunstenaar,	in	een	verenigingsblad	voor	
liefhebbers	 van	 kunst	 en	 kunstnijverheid	

uit	 omstreeks	 1900?	 Ja,	 want	 het	
merendeel	 van	 de	 leden	 (voor	 zover	 niet	
piepjong)	 zal	 van	 deze	 persoon	 hebben	
gehoord	 en	 hem	 vermoedelijk	 hebben	
gezien.	 Op	 de	 televisie	 namelijk,	 waar	
hij	 van	 1959	 tot	 1976	 het	 veelbekeken	
programma	 Kunstgrepen	 presenteerde;		
daarnaast	 en	 daarna	 verscheen	 hij	 in	 vele	
praat-	 en	 actualiteitenprogramma's	 als	
commentator	 over	 kunstzaken.	 Door	
zijn	 televisieoptredens	 is	 Pierre	 Janssen	
tien	 jaar	na	 zijn	overlijden	nog	 steeds	een	
begrip.	Hij	staat	te	boek	als	degene	die	het	
publiek	 dankzij	 dit	 medium	 met	 kunst	 uit	
alle	 windstreken	 en	 uiteenlopende	 tijden	
in	contact	wist	te	brengen.	De	VVNK-leden	
die	de	excursie	van	6	mei	jongstleden	naar	
Museum	 Arnhem	 meegemaakt	 hebben,	
hebben	 daar	 wellicht	 ook	 de	 aan	 hem	
gewijde	tentoonstelling	gezien.	

Iets	 minder	 bekend	 is	 de	 eigenlijke	
loopbaan	 van	 Pierre	 Janssen,	 die	 zich	
afspeelde	 in	 de	 journalistiek	 en	 de	
museumwereld.	 Hij	 begon	 in	 Rotterdam	
en	Arnhem	 als	 journalist	 bij	Het Vrije Volk	
(1946-1957),	 ontwikkelde	 zich	 daar	 steeds	
meer	als	kunstredacteur,	switchte	naar	het	
directeurschap	 van	 het	 Stedelijk	 Museum	
van	Schiedam	(1957-1962),	kwam	weer	even	
terug	in	de	journalistiek	en	werd	vervolgens	
directeur	 van	 de	 Rotterdamse	 Academie	
van	 Beeldende	 Kunsten	 (1965-1969).	 Hij	
keerde	 terug	 naar	 de	 museumwereld	
door	 directeur	 te	 worden	 van	 het	
Gemeentemuseum	Arnhem	(thans	Museum	
Arnhem),	waar	 hij	 tot	 1982	bleef	 om	 zich	
verder	 als	 zelfstandige	 te	 wijden	 aan	 het	
geven	van	lezingen,	verzorgen	van	publicaties,	
en	advieswerk.	Achterin	het	boek	staat	een	

BoEKBESpREKING (2)

Afb. 1. Boekomslag.
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museum	–	een	tentoonstelling	te	realiseren	
van	schilderijen	en	tekeningen	van	Van	Gogh.	
In	1971	exposeerde	hij	in	Arnhem	een	jaar	
lang	 werk	 van	Van	 Gogh	 uit	 het	 Museum	
Kröller-Müller,	 dat	 toen	 dicht	 was.	 Geen	
geringe	prestatie	voor	middelgrote	musea!	
Al	 dan	 niet	 dankzij	 de	 standvastigheid	 van	
de	 conservatoren	werden	de	 speerpunten	
in	 de	 collectie	 van	 het	Gemeentemuseum	
Arnhem	 uitgebouwd	 met	 aankopen	 en	
bruiklenen	 van	 kunstnijverheid	 (ceramiek	
van	 o.a.	 Lanooy,	 aardewerkfabrieken	 Ram,	
Rozenburg,	 Mobach)	 en	 van	 (magisch)	
realisten	uit	het	Nederlandse	Interbellum.2

Aan	de	andere	kant	was	Pierre	Janssen	
wel	 een	 kind	 van	 zijn	 tijd	wat	 betreft	 zijn	
voorkeuren,	en	tot	in	de	jaren	1970	was	de	
waardering	voor	kunst	van	omstreeks	1900	

gering.	 Zo	 beweerde	 hij	 in	 1961:	 '…	 voor	
ons	is	het	[…]	totaal	onmogelijk	om	enige	
kunstwaarde	toe	te	kennen	aan	een	schilderij	
als	dat	van	L.	Alma	Tadema,	De dood van den 
jongen Pharao	 (afb.	2),	een	werk	nota	bene	
uit	 het	Rijksmuseum,	 van	een	meester,	 die	
zo'n	jaar	of	vijftig,	zestig	geleden	in	heel	hoog	
aanzien	 stond.	Wij	 bladeren	 stomverbaasd	
in	een	Album	voor	Moderne	Grafiek	…	van	
toen,	een	dure,	zeer	fraai	verzorgde	uitgave	
en	bekijken	hoofdschuddend	een	prent	als	
die	met	de	dame	voor	het	raam	(afb.	3)'.	Hij	
schreef	verder	er	zich	van	bewust	te	zijn	dat	
oordelen	over	kunst	met	de	tijd	veranderen,	
en	 dat	 tijdens	 hun	 leven	 verguisde	
kunstenaars	later	hoog	gewaardeerd	kunnen	
worden,	 of	 andersom.	 Hij	 realiseerde	 zich	

was	 'kunstgeschiedenis'	 vooral	 het	 zoeken	
van	 een	 ontwikkeling	 van	 de	 ene	 stijl	 of	
kunststroming	 naar	 de	 andere.	 Dat	 trok	
hem	niet	 aan,	want	hij	 concentreerde	 zich	
vooral	op	wat	er	sprak	uit	het	afzonderlijke	
kunstwerk:	de	boodschap	van	de	kunstenaar	
'als	 mens'.	 Maar	 ook	 aan	 onderzoek	 naar	
inhoudelijke	 verbanden	 met	 literatuur	 of	
religie	 (iconografie),	 of	 sociaalhistorische	
context,	 had	 hij	 geen	 of	 weinig	
boodschap,	 en	 al	 helemaal	 niet	 aan	 latere	
ideologiekritische	 benaderingen.	 Hij	 wilde	
zo	dicht	mogelijk	bij	de	kunstenaar	als	mens	
kunnen	 komen,	 zich	 identificeren	met	wat	
deze	 dreef.	 En	 daarvoor	 was	 'onbevangen	
kijken'	 noodzakelijk,	 zonder	 vooroordelen	
en	 zonder	 afleidende	 teksten.	 Kijken	
zoals	 bijvoorbeeld	 kinderen	 dat	 deden,	 of	
eenvoudige	mensen	 zonder	 veel	 opleiding.	
Hij	gaf	eigenlijk	 lessen	 in	aandachtig	kijken,	
of	 in	 zijn	 eigen	 woorden:	 'mènszinnige'	 in	

plaats	 van	 kunstzinnige	 vorming.	 Daartoe	
kon	 eigenlijk	 ieder	 kunstwerk	 dienstdoen,	
maar	 in	 werkelijkheid	 hield	 hij	 zich	 aan	
de	 gangbare	 canon:	 Rembrandt,	 Vermeer,	
Francis	 Bacon,	 Picasso,	 Jeroen	 Bosch	 en	
Breughel	 waren	 zijn	 favorieten;	 daarnaast	
onderscheidde	 hij	 nog	 een	 'eredivisie':	
Van	 Eyck,	 Goya,	 Mondriaan,	 Cézanne	 en	
Van	 Gogh.	Vooral	 het	 idee	 dat	Van	 Gogh	
veel	 had	 moeten	 lijden	 en	 strijden	 in	 zijn	
leven	 sloot	 aan	 bij	 het	 type	 invoelende	
kunstbeschouwing	 dat	 Pierre	 Janssen	
propageerde.

Pierre Janssen en kunst rond 1900
Heeft	Pierre	 Janssen	nog	 iets	betekend	

voor	 de	 waardering	 van	 de	 kunst	 uit	 het	
tijdvak	rond	1900?	Ja	en	nee.	Vooral	aan	Van	
Gogh	heeft	hij	veel	aandacht	besteed.	In	1957	
wist	hij	in	Schiedam	uit	de	privéverzameling	
van	Ir.	V.W.	van	Gogh	–	toen	nog	niet	in	het	

Afb. 2. Laurens Alma Tadema, De dood van den 
jongen Pharao, 1872.

Afb. 3. G.M. Stevens, 
Solveig voor het venster, 1897.



dan	 ook	 hoe	 betrekkelijk	 het	 oordeel	
was	 van	 kunstcommentatoren,	 inclusief	
dat	 van	 hemzelf.	 Hoe	 zou	 dat	 oordeel	
door	 latere	 generaties	 weer	 beoordeeld	
worden?3	 Pierre	 Janssen	 heeft	 vast	 niet	
kunnen	 voorzien	dat	 er	 in	 de	 21ste	 eeuw	
blockbuster-tentoonstellingen	 over	 Alma	
Tadema	zouden	plaatsvinden.	En	al	helemaal	
niet,	 dat	 die	 verfoeilijke	 kunstgeschiedenis	
zich	met	hemzelf	zou	gaan	bezighouden	als	
onderdeel	van	de	receptiegeschiedenis	van	
de	kunst,	als	een	'fenomeen'.	

Noten
1	 Hildelies	 Balk,	 De Kunstpaus. H.P. 

Bremmer 1871-1956,	Bussum	2006.	
2	 Lieske	 Tibbe,	 'Het	 museum	 als	 een	

open	 huis	 voor	 mensen.	 Directeur	 Pierre	
Janssen	 1969-1982',	 in:	 Ype	 Koopmans	
(red.),	Stromingen langs de Rijn. Bij het 75-jarig 
bestaan van het Gemeentemuseum Arnhem,	
Arnhem	1995,	98-126,	i.h.b.	111-114,	119.	

3	 Pierre	 Janssen,	 Kunstgrepen. Televisie 
alsof het gedrukt staat,	 Amsterdam	 1961,	
124-143.

Tentoonstellingen ter gelegenheid 
van de lancering van het boek: 
Pierre Janssen – In de greep van de kunst.	

Museum	Arnhem,	t/m	15	oktober	2017
Pierre Janssen – In de greep van de 

kunst.	 Stedelijk	 Museum	 Schiedam,	 t/m	 3	
september	2017.

Bezoek aan St. Bernulphuskerk in Oosterbeek  en 
Museum Arnhem op 6 mei 2017.

Foto's Eef de Hilster.
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Franse	stijl.	Gelukkig	wordt	in	de	bijdragen	
van	 Ad	 Habets	 over	 architectuur,	 naast	
Horta	 en	 zijn	 Belgische	 collega's,	 ook	wat	
Nederlandse	 Art	 Nouveau-architectuur	
behandeld:	 het	 Veeralleekwartier	 in	
Zwolle	van	Gijsbert	Post,	en	de	Arnhemse	
Transvaalbuurt	van	Willem	Diehl.	

Het	 zouden	 ook	 de	Nederlanders	 zijn	
geweest	–	met	Berlage	voorop	–	die	hebben	
gefulmineerd	 tegen	 het	 irrationalisme	 en	
het	decadentisme	van	de	buitenlandse	Art	
Nouveau.	Dat	klopt,	maar	de	suggestie	dat	
de	Nederlandse	Nieuwe	Kunst	een	product	
is	 van	 afkeurenswaardige	 rationaliteit	
is	 hiermee	 snel	 gewekt.	 Heel	 veel	 met	
sierlijke	 plantmotieven	 gedecoreerd	
aardewerk	 uit	 deze	 kunstperiode	 –	 en	
heus	 niet	 alleen	 de	 hier	 wel	 genoemde	
Colenbrandervazen	 en	 eierschaalserviezen	
van	 Rozenburg	 –	 laat	 trouwens	 zien	 dat	
ook	 Nederlandse	 kunstenaars	 overweg	
konden	 met	 vloeiende	 lijnen.	 Wat	 is	 er	
trouwens	mis	met	rechte	lijnen?	En	dan	was	
er	natuurlijk	Jan	Toorop:	zijn	Slaolie-	affiche	
is	 zo	 ongeveer	 het	 beeldmerk	 geworden	
van	 de	Nederlandse	Art	Nouveau.	Toorop	
wordt	behandeld	in	het	artikel	van	Gerard	
van	Wezel,	 'Kleine	geschiedenis	van	de	Art	
Nouveau';	deze	auteur	zet	de	'flamboyante'	
tegenover	de	'geometrische'	variant	van	de	
Art	Nouveau.	De	stijl	wordt	 in	Nederland	
geïntroduceerd	 in	 1892;	 omstreeks	 1895	
wint	 de	 geometrische	 richting	maar	 beide	
stromingen	 blijven	 naast	 elkaar	 bestaan.	
Er	valt	wel	wat	te	zeggen	voor	zijn	klacht,	
dat	 de	 flamboyante	 Art	 Nouveau	 niet	
vertegenwoordigd	 is	 in	 de	 Nederlandse	
musea	 –	 dat	 éne	 Rozenburg-vaasje	 in	 de	
afdeling	19de	eeuw	van	het	Rijksmuseum	is	
toch	wel	wat	schraaltjes.

KUNSTSCHRIFT 60 NR. 3 (JUNI/
JULI 2016): ART NOUVEAU 
Zutphen	 (Kunst	 en	 schrijven),	 56	 blz.,	
€	10,75.

Lieske Tibbe

'De	zwierige	stijl'	heeft	dit	Art	Nouveau-
nummer	 als	 onderschrift.	 In	 de	 inleiding	
wordt	al	direct	een	statement	over	de	Art	
Nouveau	gemaakt:	'Een	kunst	voor	iedereen,	
vrij	van	de	neerbuigende	associaties	met	het	
neoclassicisme	 of	 de	 religieuze	 neogotiek.	
Dat	was	het	ideaal.	De	natuur,	democratisch	
en	 universeel,	 was	 het	 voorbeeld.	 Het	
beginsel	 droeg	 de	 kiemen	 van	 zijn	 eigen	
ondergang	 in	 zich'.	 Nog	 afgezien	 van	 de	
verder	 niet	 onderbouwde	 opmerkingen	
over	 'neerbuigendheid'	 en	 'religiositeit'	

wordt	 er	 verder	 vreemd	 omgesprongen	
met	 de	 betiteling	 'kunst	 voor	 iedereen'.	
De	Art	Nouveau-kunst	 die	 in	 dit	 nummer	
wordt	 getoond	 was	 bij	 uitstek	 nìet	 voor	
iedereen.	 Er	 was	 omstreeks	 1900	 al	
industriële	 massaproductie	 van	 goedkope	
sieraden,	 vaasjes	 en	 fotolijstjes	 in	 Art	
Nouveau-idioom,	nog	 in	elke	brocantezaak	
te	 verkrijgen	 maar	 hier	 niet	 behandeld.	
Op	 de	 idealen	 van	 -	 vooral	 Engelse	 en	
Nederlandse	 -	 kunstenaars	 van	 omstreeks	
1900	 om	 kunst	 in	 het	 dagelijks	 leven	 van	
iedereen	te	laten	doordringen	wordt	verder	
niet	ingegaan.	

Dat	 de	 natuur	 de	 inspiratiebron	 voor	
deze	 stroming	was	 is	 wel	 goed	 te	 zien	 in	
de	 vele	 prachtige	 illustraties,	 waaronder	
full-page	afbeeldingen	van	het	Parijse	Castel	
Béranger	van	Hector	Guimard,	het	Brusselse	
Maison	Horta	(thans	museum),	winkelgevels	
van	 Paul	 Hankar,	 en	 natuurlijk	 het	 omslag	
dat	 een	 fraaie	 lamp	 toont	 van	Emile	Gallé	
uit	1904.	Dit	nummer	is	werkelijk	een	lust	
voor	het	oog.	

En	de	'ondergang'?	Die	wordt	behandeld	
in	het	artikel	van	Mariëtte	Haverman,	'Leven	
en	 lot	 van	 de	 sierlijke	 lijn'.	 De	 sloop	 van	
het	Brusselse	Maison	du	Peuple	van	Victor	
Horta	in	1965	was	symptomatisch	daarvoor:	
de	 golvende	 architectuur	 ervan	 viel	 ten	
prooi	 aan	 het	 'rechtlijnigheidsdenken',	
het	 rationalisme,	 het	 idee	 dat	 slingerende	
lijnen	de	uitdrukking	waren	van	decadentie	
en	degeneratie	 van	de	 kunst,	 'alsof	 er	 een	
diepere	redelijkheid	schuilt	in	de	rechte	lijn	
ten	opzichte	van	de	gebogen'.	In	de	tijd	zelf	
was	 er	 overigens	 heel	 wat	 kritiek	 dat	 dit	
socialistische	gebouw	ontworpen	was	door	
een	 helemaal	 niet	 socialistische	 architect.	
Maar	 ondanks	 het	 zeer	 zeker	 dramatisch	
uit	 de	 weg	 ruimen	 van	 dit	 monument	
wordt	de	Art	Nouveau	in	Kunstschrift	toch	
voornamelijk	behandeld	als	een	Belgische	en	

BoEKBESpREKING (3) BoEKBESpREKING (4)

KUNSTSCHRIFT 61 NR. 2 (APRIL/
MEI 2017): DE AANSTEKELIJKE 
STIJL, 1917-2017
Zutphen	 (Kunst	 en	 schrijven),	 56	 blz.,	
€	10,75.

Lieske Tibbe

In	 dit	 nummer	 van	 Kunstschrift	 wordt	
een	 poging	 gedaan	 om	 de	 subjectieve,	
intuïtieve	 drijfveren	 achter	 de	 Nieuwe	
Beelding	 bloot	 te	 leggen.	Of,	 zoals	 op	 het	
omslag	wordt	vermeld:	'"Veralgemening"	was	
het	doel	dat	de	kunstenaars	van	de	vroege	
avant-garde	 deelden.	 Alle	 toevalligheid	
moest	 worden	 weggezeefd.	 Resultaat	 was	
het	 wat	 strenge	 idioom	 waarvan	 De	 Stijl	
het	 internationale	 boegbeeld	 werd.	 Maar	
direct	onder	het	oppervlak	hield	een	subtiel	
gevoel	voor	vorm,	sfeer	en	stijl	zich	schuil,	
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waar	 kunstenaars	 vandaag	 nog	 op	 kunnen	
bouwen'.

In	 de	 diverse	 bijdragen	 wordt	 deze	
doelstelling	 niet	 echt	 waargemaakt.	 De	
kunst	van	De	Stijl	wordt	zoals	gebruikelijk	
gezien	 als	 een	 doorbraak	 naar	 een	
moderne,	 heldere	 wereld,	 en	 een	 breuk	
met	 de	Hollandse	 traditie	 die	 zo	 uitblonk	
in	vloeiend	schilderen	met	een	rijke,	brede	
toets.	 Vooral	 wat	 betreft	 het	 werk	 van	
Mondriaan	 wordt	 die	 breuk	 behandeld.	
Het	artikel	van	Joost	Keizer,	 '"De	bladeren	
luisterrijk	 van	het	 zonlicht	dat	er	op	valt".	
Over	 de	 oude	 droom	 van	 een	 universele	
kunst',	 legt	 een	 link	 tussen	 Mondriaan	 en	
Leonardo	da	Vinci.	Beiden	geloofden	 in	de	
mogelijkheid	 van	 een	 universele	 beeldtaal,	
los	van	tijd	en	plaats.	Maar	Leonardo	vond	
dat	de	kunstenaar	de	natuur	zelf	zo	exact	en	
objectief	mogelijk	moest	analyseren	om	de	
wetmatigheden	erachter	te	ontdekken;	zijn	
studies	van	(maatverhoudingen)	van	mensen	
en	bomen	geven	daar	blijk	van.	Mondriaan	
geloofde	 juist	 in	 het	 tegenovergestelde:	
dat	 men	 vanuit	 abstracte	 wetmatigheden	
moest	 vertrekken.	 De	 auteur	 vindt	 het	
niet	 waarschijnlijk	 dat	 de	 Stijlkunstenaars	
de	 theorie	 van	 Leonardo	 hebben	 gekend	
–	 maar	 heeft	 het	 niet	 over	 mogelijke	
tussenschakels	 uit	 een	 recenter	 verleden,	
bijvoorbeeld	de	theorieën	van	John	Ruskin	
over	 het	 tekenen	 van	 bladeren	 en	 bomen,	
die	veel	weg	hebben	van	die	van	Leonardo's	
ideeën	en	tekeningen.	Hans	Janssen	pakt	het	
iets	anders	aan,	en	laat	in	zijn	stuk	'Wat	de	
bomen	 zeggen'	 Mondriaans	 bekende	 serie	
zien	 van	 vijf	 bomenschilderijen	 waarin	 hij	
stap	 voor	 stap	 tot	 een	 abstracte	 vormtaal	
kwam.	

De	 abstracte	 vormtaal	 werd	
overgedragen	 van	 schilderijen	 naar	 de	
woonomgeving	in	het	algemeen.	Dat	wordt	
getoond	aan	de	hand	van	Mondriaans	ateliers,	

het	werk	van	Bart	van	der	Leck	en	Rietveld	
(een	 uitgebreide	 analyse	 van	 het	 Rietveld	
Schröderhuis	 in	 'Mooi	 als	 een	Mondriaan'	
door	Wim	Denslagen),	en	diverse	ontwerpen	
voor	 interieurvormgeving	 van	 Theo	 van	
Doesburg	 (Stefan	 Kuiper,	 'Het	 testament	
van	 een	 visionair.	 Theo	 van	 Doesburg	
en	 zijn	Aubette').	 Ook	 de	 –	 figuratieve	 –	
wandschilderingen	van	Peter	Alma	worden	
in	 dit	 kader	 behandeld	 (Marieke	 Jooren,	
'Een	 zuivere	 idealist:	 Peter	Alma');	 het	 gaat	
hier	 echter	 wel	 om	 een	 kunstenaar	 die	
doelbewust	brak	met	de	abstracte	vormtaal	
van	De	 Stijl.	Verder	 zijn	 er	 bijdragen	 over	
kunstenaars	die	de	principes	van	De	Stijl	nòg	
verder	 doorvoerden	of	 juist	 persifleerden:	
Elsworth	Kelly,	Hiroshi	Sugimoto,	Magdalena	
Fernández	,	Zander	Blom,	Patty	Struik.	Het	
omslag	 van	 dit	 nummer	 is	 een	 voorbode	
van	deze	bijdragen.	Misschien	dat	hierin	de	
intentie	van	deze	Kunstschrift-aflevering	pas	
echt	tot	uiting	komt.

Amersfoort –   
Vernieuwd Mon driaan huis heropend 
Op	 7	 maart,	 de	 geboortedag	 van	 Piet	

Mondriaan	 werd,	 na	 een	 periode	 van	
intensieve	 verbouwing	 en	 vernieuwing,	
het	 geboortehuis	 van	 Piet	 Mondriaan	 in	
Amersfoort	 officieel	 heropend.	 In	 het	
nieuwe	Mondriaanhuis	is	van	alles	te	zien	en	
te	doen.	Onder	 andere	 kunnen	bezoekers	
aan	 het	 Mondriaanhuis	 kennis	 maken	met	
de	artistieke	zoektocht	van	de	kunstenaar.	
Met	 behulp	 van	 audiovisuele	 technieken	
en	 video-installaties	 kruipt	 men	 als	 het	

ware	in	het	hoofd	van	Piet	Mondriaan.	Een	
bijzondere	 ervaring	 is	 de	 New	York-zaal,	
waar	 een	 transparante	 kubus	 is	 opgesteld.	
Projecties	 op,	 in	 en	 buiten	 de	 kubus,	 met	
onder	 andere	 historische	 fragmenten	 en	
soundbites	uit	 het	New	York	van	de	 jaren	
veertig,	roepen	Mondriaans	leefwereld	daar	
op.	In	zijn	New	Yorkse	periode	creëerde	hij	
meesterwerk	 Victory	 Boogy	Woogy.	 T/m	
31	december	2017.

Ook te zien t/m 31 december 2017: 
'Mondriana'.
De	stijl	van	Piet	Mondriaan	heeft	velen	

geïnspireerd,	 in	 architectuur,	 beeldende	
kunst	 en	 mode.	 Maar	 ook	 de	 commercie	
omarmde	 gretig	 de	 kenmerkende	 zwarte	
rechte	lijnen	en	vlakken	in	primaire	kleuren.	
Zo	 zijn	 er	 tassen,	 truien,	 fietsen	 en	 zelfs	
wc-brillen	 en	 grafurnen	 in	 Mondriaanstijl.	
Je	 kunt	 het	 zo	 gek	 niet	 bedenken	 of	 het	
bestaat.	Een	greep	uit	het	enorme	aanbod	
is	te	zien	op	de	mini-expositie	'Mondriana'.

Amersfoort – Kunsthal KAdE: 
tentoonstelling 'De kleuren van De 
Stijl'; t/m 3 sept. 1917.
Startpunt	 van	 de	 tentoonstelling	 is	

een	 serie	 kabinetten	 waarin	 de	 diverse	
posities	van	de	De	Stijl-kunstenaars	aan	bod	
komen.	Mondriaan	ging	door	diverse	stadia	
van	 kleurgebruik:	 van	 naturalistisch	 naar	
lumineus	 naar	 bruin/grijs	 naar	 pasteltinten	
naar	 primaire	 kleuren	 naar	 een	 rijker	
geschakeerd	palet	van	tinten	rood,	geel	en	
blauw.	Van	Doesburg	en	Huszár	hingen	de	
theorieën	van	de	chemicus	Wilhelm	Ostwald	
aan,	 die	 het	 bijmengen	 van	 wit	 en	 zwart	
van	 belang	 achtte.	Van	 der	 Leck	 zag	 kleur	
vooral	als	een	middel	om	zijn	figuurstukken	
'essentiëler'	 te	 maken.	 Vantongerloo	
ontwikkelde	een	geheel	eigen	kleurtheorie,	
waarin	 hij	 kleur-	 en	 muziekleer	 met	
elkaar	 verknoopte	 via	 pseudo-wiskundige	
formules	 en	 uit	 kwam	 bij	 een	 stelsel	 van	
zeven	kleuren.	Voor	Rietveld	had	kleur	een	
dienende	 en	 ondersteunende	 rol,	 waarbij	

100 JAAR DE STIJL - ACTIVITEITEN 
EN TENTooNSTELLINGEN

New York zaal.
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actieve	rol	binnen	De	Stijl	speelde,	kreeg	hij	
eind	1919	ruzie	met	De	Stijl-voorman	Theo	
van	Doesburg.	Hij	keerde	zich	in	1919	van	
de	 groep	 af	 maar	 bleef	 tot	 1922	 abstract	
schilderen.	Voor	 het	 eerst	 is	 het	 oeuvre	
van	Beekman	te	zien,	in	een	tentoonstelling	
van	 circa	 80	werken,	 uit	 de	 collecties	 van	
het	Stedelijk	Museum	Amsterdam,	Museum	
Kröller	Müller	en	het	Amsterdam	Museum.	
Verder	 wordt	 Beekmans	 werk	 vergeleken	
met	dat	van	andere	kunstenaars,	vooral	van	
Stijl-leden	maar	ook	van	(meest	figuratieve)	
kunstenaars	 als	Willink,	 Bendien,	Van	 Hell,	
Erfmann,	Constant	en	Grosz.

In	de	vorige	aflevering	van	Rond	1900	is	
aandacht	besteed	aan	Beekman	als	figuratief	
kunstenaar	uit	politieke	overtuiging.	

Drachten – Kleuren van Van 
Doesburg in de Papegaaienbuurt. 
Laagje toont lichter blauw aan. 
De	 museumwoning	 van	 de	

Papegaaienbuurt	 in	 Drachten	 staat	 er	
goed	 bij.	 Maar	 die	 erker	 hoort	 aanzienlijk	
lichter	blauw	te	zijn	dan	hij	nu	is.	Dat	wijst	
onderzoek	uit	van	kleurdeskundige	Lisette	
Kappers,	 studenten	 van	 de	 Universiteit	
van	 Amsterdam	 en	 de	 Rijksdienst	 voor	
het	Cultureel	Erfgoed.	De	buurt	dankt	zijn	
bijnaam	aan	de	bonte	kleurencombinatie	van	
het	houtwerk	van	de	huizen,	die	kunstenaar	
Theo	 van	 Doesburg	 er	 in	 1921	 voor	
ontwierp.	 Het	 is	 in	 2017	 precies	 honderd	

jaar	geleden	dat	Van	Doesburg	met	anderen	
de	 kunstbeweging	 De	 Stijl	 oprichtte.	 De	
heftige	 kleuren	 van	 de	 Papegaaienbuurt	
werden	later	overgeschilderd	met	beschaafd	
okergeel	en	wit.	Maar	in	1988	kreeg	de	buurt	
zijn	oorspronkelijke	kleuren	terug.	De	erker	
echter	mag	binnenkort	 lichtblauw	worden,	
zoals	de	linker	lagen	van	de	dwarsdoorsnede	
laten	 zien.	 Dit	 zijn	 de	 verflagen	 van	 het	
eerste	schilderwerk.	Rechts	bevindt	zich	de	
diepblauwe	 verf	 waar	 de	 erker	 de	 laatste	
dertig	 jaar	 in	 gehuld	 is.	 Deze	 tint	 was	
gebaseerd	 op	 de	 ontwerptekeningen	 van	
Van	Doesburg.	Dankzij	het	onderzoek	kan	
Museum	Drachten	 het	 huis	 nu	 van	 buiten	
en	van	binnen	van	de	echt	originele	kleuren	
voorzien.

Drachten - Museum Dr8888: 
tentoonstelling 'De Stijl in Drachten: 
Theo van Doesburg, kleur in 
architectuur' ( t/m 25 juni 2017)

Te	zien	zijn	onder	andere	kleurontwerpen,	
glas-in-loodramen,	 schilderijen	 en	 poëzie	

hij	 de	 perceptie	 vanuit	 de	waarnemer	 van	
belang	 vond	 en	 diens	 vermogen	 om	 de	
primaire	kleuren	het	sterkst	te	zien.	

Kunsthal	 KAdE	 zoomt	 in	 op	 het	
kleurgebruik	van	deze	zes	protagonisten	van	
De	Stijl	en	kijkt	vervolgens	hoe	kunstenaars	
na	WO	II	onderzoek	bleven	doen	naar	de	
autonome	kracht	van	kleur:	via	het	abstract	
expressionisme	en	de	concrete	kunst	in	de	
jaren	 zestig	 en	 zeventig	 naar	 hedendaagse	
kunstenaars	die	kleur	als	zelfstandig	element	
onderzoeken

Wat	 de	 kunstenaars	 gemeen	 hadden	 is	
dat	zij	streefden	naar	kleur	als	een	autonoom	
element	'uit	de	kunst'	en	niet	'	uit	de	natuur'	
en	 vanuit	 de	 idee	 dat	 de	 samenhang	 der	
kleuren	tot	'harmonie'	zou	leiden.	

In	 twee	 kabinetten	 staan	 specifieke	
ontwerpen	 centraal:	 de	 inrichting	 van	
theater/restaurant	 Aubette	 in	 Straatsburg	
(1928)	 door	 Theo	 van	 Doesburg	 en	
ontwerpen	 voor	 vliegtuiginterieurs	 van	
Gerrit	 Rietveld	 in	 de	 jaren	 1950.	Voor	 dit	
laatste	 onderdeel	 wordt	 een	 schets	 van	
Rietveld	 voor	 de	 loungeruimte	 van	 een	
Lockheed	L-188	Electra	1:1	gebouwd	door	
meubelmaker	Erwin	Kwant.

Bij	 de	 tentoonstelling	 verschijnt	 een	
rijk	 geïllustreerde	 catalogus,	 met	 teksten	
van	 Robbert	 Roos,	 Marjory	 Degen	 en	
Nynke	 Besemer.	 Met	 een	 inleiding	 op	 de	
verschillende	 kleurtheorieën	 van	 Goethe,	
Ostwald	 en	 Newton	 geschreven	 door	
Marjory	 Degen.	 De	 catalogus	 is	 te	 koop	
in	 de	 KAdEShop	 voor	 €	15,	 of	 online	 te	
bestellen:	www.kunsthalkade.nl	.	96	pagina's,	
ISBN	978-94-90153-25-0	

Amsterdam – Stedelijk Museum: 
Tentoonstelling 'Chris Beekman, 
de afvallige van De Stijl'; t/m 17 
september 2017.
Het	 Stedelijk	 Museum	 presenteert	

de	 vergeten	 De	 Stijl-kunstenaar	 Chris	
Beekman	(Den	Haag	1887-Blaricum	1964),	
als	 anarchist	 één	 van	 de	 meest	 politiek	
actieve	 kunstenaars	 verbonden	 aan	 deze	
beweging.	 Hij	 was	 in	 1917	 betrokken	 bij	
De	Stijl,	en	was	bevriend	met	links-radicale	
kunstenaars	 als	 Bart	 van	 der	 Leck,	 Peter	
Alma	 en	 Robert	 van	 't	 Hoff.	 Zijn	 werken	
uit	 de	 beginjaren	 van	 De	 Stijl	 laten	 een	
grote	 vrijheid	 zien	 in	 geometrische	 vorm	
en	 kleur.	Nadat	 Beekman	 een	 tijdlang	 een	

Chris Beekman, Compositie, 1920. 
Stedelijk Museum, Amsterdam.

De Papagaaienbuurt in Drachten, foto Eef de Hilster.

Theo van Doesburg, interieur grote feestzaal 
L'Aubette, Straatsburg (1928) reconstructie 
1968, schaal 1 : 5 (detailfoto).Van Abbemuseum, 
Eindhoven (foto: Peter Cox).

Theo van Doesburg, De Zaaier, ontwerp voor een 
glas-in-loodraam, 1921, collectie MuseumDr8888.
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Boijmans	Van	 Beuningen	 is	 kunsthistoricus	
en	Vilmos	Huszár-deskundige.	Hij	verleende,	
op	 verzoek	 van	 het	 Stadsmuseum	
Harderwijk,	 als	 adviseur	 zijn	medewerking	
bij	het	samenstellen	van	de	tentoonstelling.	
Bij	 de	 tentoonstelling	 verschijnt	 een	 boek	
over	Vilmos	Huszár	 en	 zijn	 leven	en	werk	
in	Hierden.	

Oud Zuilen: Rietveld in Slot Zuylen. 
Themarondleiding
Eén	van	de	best	bewaarde	geheimen	van	

Slot	Zuylen	 is	dat	de	beroemde	Utrechtse	
meubelmaker	 en	 architect	 Gerrit	 Rietveld	
(1888-1964)	er	zijn	carrière	begon.	In	1905	
kreeg	 de	 toen	 17-jarige	 Gerrit	 Rietveld	

de	 opdracht	 van	 de	 toenmalige	 bewoner,	
Frederik	baron	Van	Tuyll	van	Serooskerken,	
om	een	 serie	meubels	 te	maken	 voor	het	
Poortgebouw.	 Gerrit	 Rietveld	 leerde	 op	
dat	 moment	 het	 vak	 in	 het	 atelier	 van	
zijn	 vader,	 de	 Utrechtse	 meubelmaker	 Jan	
Cornelis	 Rietveld	 (1860-1933),	 die	 een	
paar	jaar	eerder	al	enkele	archiefkasten	had	
gemaakt	 voor	 het	 kasteel.	 Die	 bijzondere	
aanwezigheid	van	werk	van	vader	en	zoon	en	
hun	 samenwerking	voor	het	Poortgebouw	

is	 de	 aanleiding	 voor	 de	 themarondleiding	
'Rietveld	in	Slot	Zuylen.	Vernieuwing	aan	de	
Vecht'.	[Afb.	T	20	Rietveld	in	Zuylen]

Tijdens	 de	 themarondleiding	 'Rietveld	
in	Slot	Zuylen'	nemen	gidsen	de	bezoekers	
mee	 naar	 dit	 opmerkelijke	 begin	 van	 de	
jonge	 Rietveld.	 In	 het	 kader	 van	 100	 jaar	
De	 Stijl	 is	 er	 dagelijks	 t/m	 24	 september	
een	exclusieve	bezichtiging	van	het	normaal	
gesloten	Poortgebouw.

Purmerend - Purmerends Museum: 
tentoonstelling 'J.J.P. Oud; opmaat 
naar De Stijl, De Jonge Jaren van 
J.J.P. Oud' (t/m 12 november 2017)
Een	van	de	mede-oprichters	van	De	Stijl	

is	 de	 in	 Purmerend	 geboren	 J.J.P.	Oud.	De	
tentoonstelling	 gaat	 in	 op	 de	 familie,	 zijn	
vroege	 jaren,	 zijn	 relatie	 met	 onder	meer	
H.P.	Berlage,	 Jan	Stuyt,	 Jac.	 Jongert	en	Mart	
Stam,	zijn	visie,	zijn	vroege	ontwerpen	en	de	
stappen	naar	De	Stijl	toe.	

In	 de	 tentoonstelling	 zal	 ook	 een	
maquette	van	de	Fabriek	voor	Gedestilleerde	
Drank,	 Kantoor	 en	 Opslagplaats	 voor	 de	
Purmerendse	 firma	Wed.	 Oud	 te	 zien	 zijn,	
uitgevoerd	door	Bob	Hartsuiker.	Dit	ontwerp	
van	 Oud	 is	 nooit	 uitgevoerd,	 maar	 wordt	
gezien	als	een	zuiver	voorbeeld	van	De	Stijl

van	 kunstenaars	 als	 Theo	 van	 Doesburg,	
Thijs	 Rinsema	 en	 Evert	 Rinsema.	 Bijna	
alle	ontwerpen	van	Theo	van	Doesburg	 in	
Drachten	worden	voor	het	eerst	getoond.

In	 deze	 speciale	 tentoonstelling	 wordt	
De	Stijl	in	Drachten	belicht,	in	het	bijzonder	
de	relatie	tussen	Theo	van	Doesburg,	Thijs	
en	 Evert	 Rinsema,	 Cees	 Rienks	 de	 Boer	
en	 de	 ontwerpen	 voor	 de	 zogenaamde	
Papegaaienbuurt	 in	Drachten.	 In	Drachten	
realiseerde	Theo	van	Doesburg	zijn	eerste	
grote	opdracht:	het	kleurontwerp	voor	16	
middenstandswoningen	 in	 1921.	Vanaf	 juni	
2017	heeft	Drachten	er	een	nieuw	Stijlicoon	
bij:	 het	 Van	 Doesburg-Rinsemahuis,	 met	
meubels	 en	 werken	 van	Thijs	 Rinsema	 en	
ontwerpen	van	Theo	van	Doesburg.	Beleef	
een	echt	driedimensionaal	Stijlschilderij	en	
ontdek	dat	een	woning	van	100	jaar	geleden	
nog	steeds	hypermodern	oogt.	

Dit	 is	 de	 tweede	 tentoonstelling	 van	
het	museum	in	het	kader	van	de	landelijke	
viering	van	100	jaar	De	Stijl.	

Bij het verschijnen van de Rond 1900 is 
deze tentoonstelling helaas al afgelopen.

Harderwijk – Stadsmuseum: 
tentoonstelling 'Huszár van De 
Stijl' (t/m 7 januari 2018)
Het	 Stadsmuseum	 Harderwijk	 toont	

momenteel	 een	 overzichtstentoonstelling	
geheel	 gewijd	 aan	 beeldend	 kunstenaar	
Vilmos	Huszár	(Boedapest	1884	-	Harderwijk	
1960),	 een	 van	 de	 medeoprichters	 van	
kunstbeweging	De	Stijl.	Vanaf	de	jaren	dertig	
tot	zijn	dood	woonde	en	werkte	hij	in	het	
bij	Harderwijk	gelegen	dorp	Hierden.

Met	 Piet	 Mondriaan,	 Theo	 van	
Doesburg	en	Bart	van	der	Leck	was	Vilmos	
Huszár	 in	 1917	 een	 van	 de	 prominente	
initiatiefnemers	 van	 de	wereldwijd	 bekend	
geworden	kunstbeweging	De	Stijl.	Niet	lang	
na	de	oprichting	maakte	hij	zich	al	 los	van	

De	Stijl,	hij	ging	zijn	eigen	weg.
Vilmos	 Huszár	 ontwikkelde	 zich	 tot	

een	 markant	 kunstschilder,	 tekenaar,	
beeldhouwer,	 grafisch	 ontwerper,	
reclameontwerper	en	industrieel	ontwerper.	
Het	 Stadsmuseum	Harderwijk	presenteert	
dan	 ook	 een	 breed	 samengestelde	
tentoonstelling	 die	 deze	 artistieke	
veelzijdigheid	 goed	 laat	 zien.	 Er	 worden	
schilderijen	 en	 andere	 kunstobjecten	 van	
Huszár	 tentoongesteld	 uit	 zijn	 Hierdense	
tijd.	 De	 werken	 zijn	 afkomstig	 uit	
particuliere	collecties,	de	kunstcollectie	van	
de	gemeente	Harderwijk	én	collecties	 van	
enkele	musea	waaronder	het	Stadsmuseum	
Harderwijk	zelf.	Een	aantal	schilderijen,	die	
particulier	eigendom	zijn,	werd	nooit	eerder	
tentoongesteld.

Sjarel	 Ex,	 directeur	 van	 Museum	

Ontwerp J.J.P. Oud, datering 1919 / 1920, 
maquette Bob Hartsuiker, foto Cindy Rodermond, 

Collectie: Purmerends Museum.

Vaas met bloemen.

Detail Rietveld in de Logeerkamer.
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Domela Nieuwenhuis Museum 
gered
Op	 de	 website	 van	 onze	 vereniging	

stond	enige	tijd	geleden	een	oproep	om	een	
petitie	te	tekenen	voor	het	behoud	van	het	
Ferdinand	 Domela	 Nieuwenhuis	 Museum	
in	 Heerenveen.	 Mede	 dankzij	 deze	 petitie	
heeft	de	gemeenteraad	van	Heerenveen	op	
maandag	10	 april	 unaniem	afgezien	 van	de	
voorgenomen	bezuiniging	van	65.000	euro	
op	 Museum	 Heerenveen	 en	 het	 Domela	
Nieuwenhuis	 Museum.	 Het	 museum	 blijft	
dus	open.	Voor	het	najaar	van	2018	 is	een	
tentoonstelling	 gepland	 over	 'Kunst	 en	
anarchisme	omstreeks	1900'.

Komende tentoonstelling Simon 
Moulijn
Bij	 Kunsthandel	 Hein	 A.M.	 Klaver,	

August	Janssenweg	7	Baarn,	is	van	1	t/m	15	
oktober	a.s.	een	tentoonstelling	gepland	van	
schilderijen	van	Simon	Moulijn	(1881-1941).	
Deze	 kunstenaar	 is	 voornamelijk	 bekend	
als	lithograaf,	dus	het	geschilderde	werk	zal	
velen	nog	niet	bekend	zijn!	In	het	volgende	
nummer	 van	 Rond	 1900	 zal	 hier	 meer	
aandacht	aan	worden	geschonken.

Internationale Conferentie 'Gothic 
Modernisms'
In	het	Rijksmuseum	te	Amsterdam	wordt	

op	 29	 en	 30	 juni	 2017	 de	 (Engelstalige)	
conferentie	'Gothic	Modernisms'	gehouden,	
waarop	 de	 receptie,	 constructie	 en	
ideologische	 achtergronden	 van	 'gotische'	
elementen	 in	 de	 moderne	 visuele	 cultuur	
(ca.	 1880-ca.	 1950)	 aan	 de	 orde	 komen:	
in	 (avant-garde)kunst,	 architectuur,	
kunstgeschiedschrijving	 en	 musea.	
Toegangsprijs	 (2	 dagen):	 €.125;	€.	 40	 voor	

studenten	 –	 inclusief	 conferentie,	 entrée	
Rijksmuseum	op	beide	dagen,	rondleiding	op	
de	 tentoonstelling	 'Small	Wonders:	Gothic	
Miniatures',	koffie,	thee,	lunch	en	afsluitende	
borrel.	Voor	meer	informatie	en	inschrijving:	

www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/
symposiums/conference-gothic-modernisms

Drents Museum op kunst- en 
antiekbeurs ART BREDA
Van	7	tot	en	met	14	mei	2017	vond	de	

vierde	editie	van	ART	BREDA	plaats,	de	beurs	
voor	kunst,	antiek	en	design	in	het	zuiden	van	
Nederland.	 Net	 als	 voorgaande	 jaren	 was	
op	ART	 BREDA	 een	 ruimte	 gereserveerd	
voor	een	speciale	expositie.	Dit	jaar	zorgde	
het	 Drents	 Museum	 voor	 een	 bijzondere	
invulling	met	de	 tentoonstelling	 'Dieren	 in	
het	Drents	Museum',	met	werk	van	onder	
meer	Chris	Lebeau,	George	Henri	Lantman,	
Jan	 Eisenloeffel	 en	 Theo	 Colenbrander.	
Getoond	 werd	 hoe	 vanaf	 1880-1890	 een	
nieuwe	vormentaal	ontstond	waarin	planten	
en	 dieren	 in	 gestileerde	 vorm	 worden	
toegepast	 als	 versiering.	 Deze	 zogeheten	
dierenkunst	werd	eerder	tentoongesteld	in	
Assen	onder	de	naam	 'Alle	 vogels	op	 een	
stokje'.	

Opmerking
Art Breda is bij het verschijnen van de Rond 1900 
al geweest, maar we wilden u toch op de hoogte 
brengen van de aanwezigheid van het Drents 
Museum op deze beurs.

KoRTE MEDEDELINGEN
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Bezoek aan de tentoonstelling
 Samuel Jessurun de Mesquita in het 

Joods Historisch Museum en de Portugese 
Synagoge op 4 juni 2017.

Foto's Eef de Hilster.
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aandacht	trekken.	In	deze	expositie	belicht	
het	museum	juist	het	kunstenaarschap	van	
Sluijters	als	tekenaar.	In	de	tentoonstelling	zijn	
stillevens,	 landschappen,	 kinderportretjes,	
maar	vooral	vrouwenportretten	-	vaak	naakt	
-	te	zien.	Vanwege	de	kwetsbaarheid	van	het	
materiaal	is	het	uniek	dat	deze	schatten	van	
Sluijters	 tijdelijk	uit	het	depot	zijn	gehaald.	
Halverwege	 de	 tentoonstellingsperiode	
worden	 alle	 werken	 gewisseld.	 Vanaf	 12	
juni	 2017	 is	 er	 dus	 een	 compleet	 nieuwe	
tentoonstelling	te	zien	met	ander	werk	van	
Sluijters.

Mede	 dankzij	 langdurige	 bruiklenen	
beschikt	het	Drents	Museum	over	een	grote	
collectie	 werk	 op	 papier	 van	 Jan	 Sluijters,	
waar	 voor	 de	 tentoonstelling	 een	 selectie	
uit	is	gemaakt.	Naast	tekeningen,	aquarellen,	
affiches,	 prenten	 en	 boekillustraties,	 gaat	
het	 ook	 om	 een	 verzameling	 bijzondere	
geïllustreerde	 briefkaarten.	 Meer	 dan	
twintig	briefkaarten	heeft	Sluijters	gemaakt	
en	gericht	aan	zijn	liefde	Bertha	Langerhorst,	
die	 later	 zijn	 eerste	 vrouw	 zou	 worden.	

Vanaf	 hun	 eerste	 ontmoeting	 in	 1899	 tot	
na	 hun	 scheiding	 in	 1910	 stuurde	 Sluijters	
haar	deze	ansichtkaarten.	Jan	Sluijters	begon	
zijn	 carrière	 als	 illustrator	 en	 prentmaker,	
maar	 hij	 wilde	 graag	 beeldend	 kunstenaar	
worden.	Hij	won	de	Prix	de	Rome	en	kon	
op	reis	door	Europa	om	de	grote	meesters	
te	 bestuderen.	 Hij	 bleef	 hangen	 in	 Parijs	
waar	hij	kennis	maakte	met	de	avant-garde.	
Net	 als	 deze	moderne	 kunstenaars	 begon	
hij	te	werken	met	felle	kleuren	die	hij	met	
expressieve	 verfstreken	 neerzette.	 Zijn	
nieuwe	werk	werd	door	critici	beschreven	
als	'frivool',	een	enkeling	noemde	zijn	werk	
zelfs	 'ziek'.	 De	 jury	 zette	 zijn	 beurs	 stop.	
Sluijters	trok	zich	er	niets	van	aan.	Hij	bleef	
zijn	eigen	weg	volgen	en	groeide	uit	tot	een	
van	 de	 populairste	 moderne	 kunstenaars	
in	 Nederland.	 Hij	 maakte	 vooral	 veel	
vrouwenportretten.	 'Ik	 vind	 't	 bovendien	
haast	vanzelfsprekend,	dat	je	meer	vrouwen	
dan	 mannen	 schildert.	 Ze	 zijn	 zoveel	
aardiger	om	naar	te	kijken'	aldus	Sluijters.

Bergen	NH	-	Museum	Kranenburgh
072-5898927	/	
www.museumkranenburgh.nl
Jaap Veldheer (1866 – 1954), 
Reiziger	in	grafiek;	t/m	27	augustus	
2017.
Reislust,	 liefde	 voor	 het	 ambacht	 en	

Jan Sluijters, Portret Greet en face, ongedateerd, 
krijt en aquarel op papier, 245 x 260 mm, collectie 
Drents Museum, langdurig bruikleen uit particuliere 
collectie.

J.G. Veldheer, Het Dorp Bergen, houtsnede, 1906.

Samengesteld door Ben Stork e.a.
Voor tentoonstellingen in het 
kader van '100 Jaar De Stijl' zie bij 
deze rubriek op pag. 21.

Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl
Van Gogh, Rousseau, Corot: In het 
bos; 7 juli - 10 september 2017.
De	tentoonstelling	brengt	bosgezichten	

en	 landschappen	 van	 Vincent	 van	 Gogh	
samen	 met	 die	 van	 Franse	 schilders	 als	
Théodore	 Rousseau	 en	 Camille	 Corot.	
Deze	 kunstenaars	 trokken	 het	 bos	 van	
Fontainebleau	 in	 om	 het	 ongerepte	
landschap	 te	 schilderen.	 Ze	 hadden	 een	
voorliefde	voor	het	weergeven	van	bomen,	
begroeiing	en	het	spel	van	licht	en	schaduw	
op	 het	 gebladerte	 en	 de	 grond.	 Ook	Van	

Gogh	 werkte	 zoveel	 mogelijk	 buiten	 in	
de	 natuur.	 Hij	 wilde	 het	 bos	 schilderen	
op	zo'n	manier	dat	 'men	er	 in	ademen	en	
rondwandelen	kan	–	en	het	bosch	ruikt'.

In	 deze	 zomerpresentatie	 worden	Van	
Goghs	 schilderijen	 getoond	 met	 werken	
van	 Rousseau,	 Corot	 en	 anderen	 uit	 de	
collectie	van	het	Van	Gogh	Museum	en	De	
Mesdag	Collectie.

Assen-	Drents	Museum
0592-377773	/	www.drentsmuseum.nl
Jan Sluijters (1881-1957): Werk op 
papier; t/m 10 september 2017.
Doorgaans	 zijn	 het	 de	 expressieve	 en	

kleurrijke	 schilderijen	 van	 Sluijters	 die	 de	

TENTooNSTELLINGAGENDA 
per juni 2017

Vincent van Gogh, Bospad, 1887.

Jan Sluijters, ansichtkaart Variétédame op fiets, 
Confetti, 9 september 1901, waterverf op papier, 

137 x 89 mm, collectie Drents Museum, langdurig 
bruikleen uit particuliere collectie.
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eerst	te	zien	in	Twente.
Rond	 1900	 gaan	 kunstenaars	 nauwer	

samenwerken	 met	 de	 Industrie.	 De	
vernieuwingen	zijn	o.a.	zichtbaar	 in	glas	en	
servies	maar	ook	bij	de	Linnenweverijen.

De	 Art	 nouveau/	 Art	 Deco	 periode	
inspireerde	 ontwerpers	 als	 onder	
anderen	 K.P.C.	 de	 Bazel,	 Andries	 Copier,	
Edmond	 Bellefroid	 en	 Chris	 Lebeau	 om	
producten	 te	 maken	 die	 voor	 iedereen	
bereikbaar	 zouden	 moeten	 zijn.	 Een	 van	
de	 linnenweverijen	die	 het	 voortouw	nam	
is	 E.J.F	 van	 Dissel	 te	 Eindhoven.	 Chris	
Lebeau	 ontwierp	 vele	 dessins	 voor	 deze	
fabriek.	Een	leuk	voorbeeld	is	het	tafelkleed	
'Margotje'	ontworpen	voor	de	dochter	van	
de	 fabrikant.	Al	 haar	 speelgoed	 verstopte	
hij	 in	 het	 dessin.	 Ook	 in	 de	 bijbehorende	
servetten	 is	 haar	 speelgoed	 verwerkt.	 Zo	
werd	het	nooit	meer	saai	aan	tafel.

Ook	 voor	 het	 koninklijk	 huis	 werd	
bijzonder	 linnengoed	 ontworpen.	 Zo	 kunt	
u	servetten	van	Koningin	Emma,	een	servet	
met	 de	 beeltenis	 van	Koningin	Wilhelmina	
tot	 aan	 de	 tafelkleden	 van	 Koning	Willem	
Alexander	en	Koningin	Maxima	zien.

Het	museum	is	blij	dat	Sanny	de	Zoete,	
kunsthistorica,	onder	andere	bekend	van	de	
tentoonstelling	 'Nederland	Dineert'	 in	 het	
Gemeentemuseum	Den	Haag	en	auteur	van	
het	 gelijknamige	 boek	 als	 gastconservator	
ook	 met	 haar	 historische	 collectie	 naar	
Borne	 komt.	 Sanny	 de	 Zoete	 bezit	 de	
exclusieve	 rechten	 om	 het	 damast	 van	
sierkunstenaar	 Chris	 Lebeau	 opnieuw	 te	
produceren.	Zij	 zal	 tevens	 een	 lezing	over	
'Nederland	Dineert'	verzorgen.

Door	 het	 hele	 museum	 staat	 het	
linnengoed	 volop	 in	 de	 schijnwerpers,	
gecombineerd	 met	 glas	 en	 servies.	
Linnengoed	was	vroeger	het	statussymbool	
van	de	vrouw:	'Een	tafelkleed	wit	gewassen	
en	goed	in	de	vouw	is	een	sieraad	voor	een	

schone	vrouw'.	Voor	een	mooi	gedekte	tafel	
werd	 vroeger	 glanzend	 damast	 gebruikt.	
Schitterend	 glaswerk	 en	 servies	 zorgden	
voor	een	feestelijk	geheel.	Heel	bijzonder	is	
dat	niet	al	het	damast	achter	glas	ligt,	maar	
dat	 je	 het	 mag	 aaien	 en	 voelen	 -	 ook	 de	
servetten	 uit	 de	 17e	 eeuw.	 Zo	 voel	 je	 de	
kwaliteitsverschillen	 tussen	 linnen,	 katoen	
en	rayon.

Boxtel	–	Museum	Boxtel	(MUBO)
0411-607551	/	www.muboboxtel.nl
Linnen- en damastweverijen 
in Boxtel. Over opkomst en 
teloorgang en de producten in 
hoogtijdagen; t/m 13 aug. 2017.
Doel	van	de	expositie	 is	het	verhaal	te	

vertellen	 over	 de	 opkomst	 en	 teloorgang	
van	de	weverijen	in	Boxtel,	maar	ook	over	
het	proces	van	het	weven	van	damast	onder	
de	noemer	van	ontwerp	tot	product.	In	de	
periode	van	1880	-	1970	zijn	in	Boxtel	veel	
weverijen	 actief	 geweest	 zoals	 Hendrik	
van	 der	Voort,	 P.C.	 van	 der	Ven,	 Hendrik	
Swinkels,	 Jules	 van	Dooren,	 Jan	 van	Oerle,	
W.	van	der	Eerden,	W.J.	van	Hoogerwou,	A.B.	
Hertzberger	en	'De	Zwaluw'.	De	expositie	
is	 samengesteld	 langs	 twee	 sporen.	 Het	
eerste	 spoor	 is	 de	 geschiedenis	 van	 de	
linnen-	 en	 damastweverijen	 in	 termen	 van	

engagement	 kenmerken	 de	 graficus	 Jaap	
Veldheer,	 die	 aan	 het	 begin	 van	 de	 vorige	
eeuw	 furore	 maakt	 met	 zijn	 houtsneden,	
etsen	 en	 zinkografieën.	 Als	 promotor	 en	
vernieuwer	 van	 de	 grafische	 kunst	 was	
hij	 tevens	 baanbrekend	 op	 het	 gebied	 van	
boekontwerp.	 Zijn	 belangstelling	 voor	
steden,	 kustgebieden	 en	 de	 zee	 prikkelde	
hem	om	vaak	van	plek	te	veranderen.	Naast	
thuisbasis	 Haarlem	 werkte	 hij	 beurtelings	
in	 Den	 Haag	 en	 Amsterdam,	 maar	 ook	
regelmatig	 aan	 de	 Zuiderzeekust	 en	 in	
Noord-Kennemerland.	 Zijn	 liefde	 voor	
oude	steden,	havenplaatsen	en	stille	dorpjes	
voerden	hem	ook	naar	België	en	Duitsland.	
Wanneer	hij	zich	in	1900	in	Bergen	vestigt,	
legt	 hij	 onbewust	 een	 eerste	 fundament	
voor	 het	 latere	 kunstenaarsdorp.	 In	
Veldheers	kielzog	volgden	al	spoedig	tal	van	
schilders,	beeldhouwers,	dichters	en	musici.	
Kranenburgh	 eert	 de	 gepassioneerde	
kwartiermaker	met	een	tentoonstelling	over	
de	kunstenaar	en	zijn	kunstenaarsvrienden,	
te	zien	in	de	oudbouw	(villa).	

De	 tentoonstelling	 ontvouwt	 zich	 als	
een	reis	langs	Veldheers	favoriete	steden	en	
landschappen.	Veel	 aandacht	 gaat	 uit	 naar	
de	Duitse	stad	Neurenberg,	die	door	hem	
is	 vastgelegd	 in	 prachtige	 kleurenprenten.	
Ervan	 overtuigd	 dat	 een	 kunstenaar	 zijn	
ambacht	 en	 creativiteit	 moet	 inzetten	
voor	 de	 gemeenschap,	 stortte	 hij	 zich	
naast	 zijn	 werk	 met	 overgave	 op	 allerlei	
lokale	activiteiten.	Zo	richtte	hij	 in	Bergen	
de	 plaatselijke	VVV	 op	 en	 illustreerde	 hij	
persoonlijk	 de	 eerste	 Gids	 voor	 Bergen	
en	Bergen	aan	Zee.	Met	zijn	kunstvrienden	
stichtte	 hij	 in	 1907	 de	 eerste	 Kunstzaal,	
de	 voorloper	 van	 de	 beroemde	 Kunstzaal	
van	 verzamelaar	 Piet	 Boendermaker	 en	
het	KunstenaarsCentrumBergen.	Het	boek	
'Het	 dorp	 Bergen'	 (1906),	 misschien	 wel	
Veldheers	bekendste	werk	en	slotstuk	van	

de	 tentoonstelling,	 getuigt	 van	 zowel	 zijn	
meesterschap	als	 liefde	voor	het	dorp.	De	
tentoonstelling	 belicht	 ook	 het	 werk	 van	
Veldheers	 kunstenaarsvrienden,	 onder	wie	
graficus	Theo	van	Hoytema	(1863	–	1917),	
dichter	Carel	Adama	van	Scheltema	 (1877	
–	 1924)	 en	 beeldhouwer	 Tjipke	 Visser	
(1876-1955).	Te	 zien	 is	 hoe	 het	 Bergense	
duinlandschap	 voor	 alle	 kunstenaars	 een	
onuitputtelijke	bron	van	inspiratie	vormde.	

Borne	-	Museum	Bussemakerhuis
074-26696361	/	www.bussemakerhuis.nl
Glans van Damast; 3 sept. tot 2 dec. 
2017.
De	 collectie	 damast	 van	 het	

Bussemakerhuis	 was	 aanleiding	 voor	
deze	 tentoonstelling.	 Met	 ontwerpen	 van	
onder	 anderen	Chris	 Lebeau	 (1878-1945),	
waaronder	 een	 origineel	 tafellaken	 en	
servetten	 met	 het	 motief	 Mozaïek.	 Deze	
bijzondere	collectie	damast	 is	nu	voor	het	

Tafellaken met servetten, dessin Mozaïek, nr.342, 
ontwerp Chris Lebeau, 1934, voor linnenfabriek 

E.J.F van Dissel.(Eindhoven). Met waterstel ontwerp 
A.D. Copier, Annagroen 1923, voor glasfabriek 

Leerdam. Foto Bart Hogeweg.
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Tachtig'	 is	 een	 vervolg	 op	 de	 succesvolle	
tentoonstelling	 'Holland	 op	 z'n	 mooist.	
Op	 pad	 met	 de	 Haagse	 School'	 uit	 2015,	
waarin	de	veranderingen	van	het	landschap	
door	 de	 schilders	 van	 de	 Haagse	 School	
werden	 vastgelegd.	 Deze	 keer	 richt	 de	
tentoonstelling	 zich	 op	 de	 volgende	
generatie	 kunstenaars	 die	 het	 moderne	
leven	in	de	stad	verbeeldden.	Door	middel	
van	 een	 grote	 selectie	 van	meer	 dan	 100	
schilderijen	en	tekeningen,	alsook	fotografie,	
documentatiemateriaal	 en	 een	 bijzondere	
groep	 schetsboeken	 van	 Isaac	 Israëls	
wordt	 het	moderne	 stadsleven	 inzichtelijk	
gemaakt.	 Dankzij	 samenwerking	 met	 het	
Literatuurmuseum	zijn	er	bijzondere	eerste	

uitgaven	 te	 zien	 van	 dichters	 als	Willem	
Kloos,	Albert	Verwey	en	Herman	Gorter.

Den	Haag	-	Haags	Historisch	Museum
070-3646940	/	
www.haagshistorischmuseum.nl
Arm en Rijk / Rijk en Arm; t/m 3 
september 2017.
Den	Haag	wordt	 'de	 stad	 van	 zand	 en	

veen'	genoemd.	Een	stad	waar	rijk	en	arm	
wonen	in	aparte	werelden.	Klopt	dat	beeld?	
En	 is	 het	 altijd	 zo	 geweest?	 Het	 Haags	
Historisch	Museum	laat	in	de	tentoonstelling	
Arm	en	Rijk/Rijk	en	Arm	zien	hoe	en	waar	
de	 rijke	 én	 arme	 Hagenaars	 woonden	 en	
leefden.	 Van	 stadspaleis	 en	 buitenplaats	
tot	 krotwoning.	 En	 van	 sociëteit	 tot	
buurtkroeg.	Tegelijkertijd	 is	 in	 het	Atrium	
van	het	stadhuis	aan	het	Spui	de	presentatie	
Hedendaagse	Haagse	Armoedezorg	te	zien	
waarin	een	aantal	initiatieven	wordt	belicht	
om	armoede	te	bestrijden.

Ongelijkheid	 is	 een	 prangend	
probleem	 van	 deze	 tijd,	 ook	 in	 Den	
Haag.	 In	 de	 tentoonstelling	 Arm	en	
Rijk/Rijk	en	Arm	 komen	 thema's	 als	
stadsontwikkeling,	 huisvesting,	 dagelijks	
leven	 en	 vrijetijdsbesteding	 aan	 bod.	 De	
focus	 ligt	 op	Den	Haag	 in	 de	 19de	 eeuw,	

Isaac Israëls, Dienstmeisjes op de Leidsegracht, 
Groninger Museum.

opkomst	 en	 teloorgang,	 die	wordt	 verteld	
aan	de	hand	van	een	chronologische	tijdlijn	
in	 woord	 en	 beeld.	 Het	 tweede	 spoor	
-ontwerp	en	productie	van	 linnen	damast-	
wordt	in	beeld	gebracht	met	vele	objecten	
zoals	 ontwerpen,	 patroontekeningen,	
stalenboeken,	 tafellinnen,	 schietspoelen,	
gereedschappen,	garens,	historische	films	en	
foto's.	Pronkstukken	zijn	o.a.	de	authentieke	
kalander	 van	 de	 Koninklijke	Weverij	 Van	
de	 Ven	 te	 Boxtel	 en	 de	 gerestaureerde	
linnenpers	 van	 Damastweverij	 Van	
Hoogerwou	te	Boxtel.	En	natuurlijk	staat	er	
ook	een	prachtig	gedekte	tafel	met	damast	
tafellinnen,	 serviesgoed	 en	 sprankelend	
glaswerk	om	een	indruk	te	krijgen	hoe	aan	
het	hof	en	bij	de	adel	werd	gedineerd.	

Tijdens	 de	 looptijd	 van	 de	 expositie	
zijn	 op	 alle	 zondagmiddagen	 leden	 van	
de	 weefkring	 'Tegendraads'	 uit	 Boxtel	
aanwezig	om	het	ambacht	van	het	weven	te	
demonstreren.	Dat	doen	ze	met	behulp	van	
een	tafelweefgetouw	in	de	ontvangstruimte	
van	MUBO.	

Onder	 andere	 is	 voor	 deze	 tentoon-
stelling	een	bijdrage	verleend	uit	het	Fonds	
Studie	en	Publicatie	van	de	VVNK.	

Den	Haag	-	Gemeentemuseum	Den	Haag
070-3381111	/	www.gemeentemuseum.nl
Rumoer in de stad, de schilders van 
tachtig; t/m 05 november 2017.
Zoals	 de	 kunstenaars	 van	 de	 Haagse	

School	 naar	 buiten	 trokken	 om	 het	
landschap	 te	 schilderen,	 zo	 ontdekte	
de	 volgende	 generatie	 kunstenaars	 het	
straatleven.	 Vanaf	 de	 jaren	 1880	 kiezen	
jonge	 schilders	 als	 George	 Hendrik	
Breitner,	 Isaac	 Israëls	 en	 Willem	Witsen	
het	 stadsleven	 als	 onderwerp	 voor	 hun	
tekeningen	en	schilderijen.	Het	centrum	van	
de	 schilderkunst	 is	 niet	 langer	 Den	 Haag	
maar	 Amsterdam.	 Het	 Gemeentemuseum	

Den	 Haag	 presenteert	 deze	 'Tachtigers',	
ook	 wel	 de	Amsterdamse	 Impressionisten	
genoemd,	sinds	lange	tijd	weer	in	een	grote	
overzichtstentoonstelling.

De	 verschuivingen	 in	 de	 kunstwereld	
vallen	samen	met	een	grote	verandering	in	de	
samenleving.	Vanaf	1870	groeit	de	bevolking	
in	de	steden	voor	het	eerst	sneller	dan	op	
het	 platteland.	 Amsterdam,	 Den	 Haag	 en	
Rotterdam	verdubbelen	in	omvang.	De	trek	
naar	de	stad	heeft	als	gevolg	dat	er	nieuwe	
wijken	ontstaan	rondom	de	'binnenstad'.	Als	
oplossing	voor	de	woningnood	worden	er	
voorsteden	gebouwd.

Dankzij	 de	 industrialisering	 en	 een	
groeiende	welvaart	worden	luxe	en	vermaak	
aan	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
voor	 het	 eerst	 voor	 de	massa	 bereikbaar.	
Het	uitgaansleven,	dat	is	komen	overwaaien	
vanuit	 Frankrijk,	 wordt	 vastgelegd	 door	
kunstenaars.	 Zij	 tonen	 de	 stad	 in	 al	 zijn	
schoonheid	 én	 lelijkheid.	 Ze	 schilderen	
straatfeesten	en	kroegen,	maar	ook	chique	
modehuizen,	 restaurants	 en	 theaters.	 Ze	
hebben	allemaal	hun	eigen	kijk	op	het	leven,	
want	 de	 moderne	 stad	 kent	 meerdere	
gezichten:	aan	de	ene	kant	zijn	er	de	luxe	en	
vertier,	daartegenover	 leeft	een	groot	deel	
van	de	bevolking	in	armoede.

'Rumoer	 in	 de	 stad.	 De	 schilders	 van	

G.H. Breitner, De Dam (De Nieuwe Kerk te 
Amsterdam), 1891.
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Met	 de	 theatrale	 tour	 De	 Lorentz	
Formule	gaan	bezoekers	in	het	Lorentz	Lab	
terug	in	de	tijd;	naar	de	periode	1909-1928	
toen	 Nobelprijswinnaar	 Hendrik	 Antoon	
Lorentz	 in	 Teylers	 Museum	 zijn	 eigen	
bloeiende	 laboratorium	 had.	 En	 zelfs	 nog	
verder	terug,	naar	de	18e	eeuw	toen	Teylers	
topstuk	 De	 Grote	 Elektriseermachine	 in	
Haarlem	 werd	 geïnstalleerd,	 waar	 vonken	
van	wel	zestig	centimeter	konden	afspatten.	
De	 machine	 trok	 bewonderaars	 van	 over	
de	hele	wereld,	onder	wie	de	Franse	keizer	
Napoleon.

De	 Lorentz	 Formule	 biedt	 een	
spectaculaire	belevenis	die	exclusief	 in	het	
Lorentz	 Lab	 te	 ervaren	 is.	 Theatermaker	
Rieks	 Swarte	 verdiepte	 zich	 in	 het	 leven	
van	 de	 onkreukbare	 geleerde	 en	 vatte	

het	 leven	 van	 Lorentz	 in	 een	 bijzondere	
theatrale	 formule.	 Met	 deze	 50	 minuten	
durende	 tour	 maakt	 Swarte	 complexe	
materie	 toegankelijk.	Als	 bezoeker	 duik	 je	
in	het	leven	van	de	belangrijke	Nederlandse	
natuurkundige	 Hendrik	 Antoon	 Lorentz	
(1853-1928).	 In	 zijn	 werkkamer	 en	 lab	
ontdek	je	wie	Lorentz	was	en	hoe	belangrijk	
hij	voor	de	wetenschap	is	geweest.	In	deze	
werkkamer	rekende	Lorentz	acht	 jaar	 lang	
aan	oplossingen	voor	de	huidige	Afsluitdijk.	
Op	zijn	bureau	ligt	nog	zijn	correspondentie	
met	zijn	jonge	fan	Albert	Einstein.	Klapstuk	
van	 de	 tour	 is	 de	 finale,	 als	 een	 replica	
van	 de	 Grote	 Elektriseermachine	 wordt	
aangezwengeld.

Huizen	-	Huizer	Museum
035-5250223	/	www.huizermuseum.nl
Kunstduet: Bertha thoe 
Schwartzenberg en Marie-Thérèse 
Mentinck; t/m 31 oktober 2017.

Bertha thoe Schwartzenberg, Zittende kat, 1929.

met	uitstapjes	naar	het	verdere	verleden	en	
nu.	Hoe	groot	was	de	afstand	tussen	arm	en	
rijk	vroeger?	Hoe	leefde	men	naast	en	met	
elkaar?	Welke	successen	werden	geboekt	bij	
armoedebestrijding	en	wat	 is	de	stand	van	
zaken	nu?

Den	Haag	-	Louis	Couperusmuseum
070-3640653	/	
www.louiscouperusmuseum.nl
De Oriënt verkend; op reis met 
Louis Couperus en Marius Bauer; 
t/m 8 oktober 2017.
Louis	 Couperus	 en	 Marius	 Bauer	

woonden	 beiden	 lange	 tijd	 in	 Den	 Haag,	
maar	kwamen	elkaar	daar	nooit	tegen.	Toch	
waren	 zij	 zielsverwanten:	 zij	 smachtten	
beiden	 naar	 de	 pracht	 en	 praal	 van	 het	
betoverende	 Oosten,	 de	 sprookjeswereld	
van	Duizend-en-één-nacht.	Ter	 gelegenheid	
van	 de	 honderdvijftigste	 geboortedag	
van	 Marius	 Bauer	 organiseert	 het	 Louis	
Couperus	Museum	alsnog	een	ontmoeting	
tussen	de	twee	kunstenaars.

Marius	 Bauer	 (1867-1932)	 werd	 al	 in	
zijn	 eigen	 tijd	 gezien	 als	 een	 formidabel	
kunstenaar.	 Op	 zijn	 reizen	 door	 India,	
Egypte,	 Turkije,	 Rusland,	 Noord-Afrika	
en	 Palestina	 maakte	 hij	 vele	 schetsen	 en	
tekeningen.	 Die	 werkte	 hij	 thuis	 uit	 tot	
oriëntaalse	 olieverfschilderijen,	 etsen	 en	
aquarellen	 die	 bij	 het	 publiek	 zeer	 in	 de	
smaak	 vielen.	 Drie	 keer	 bezocht	 Bauer	
Algerije,	de	 laatste	 twee	keren	begin	 jaren	
twintig.	 Rond	 diezelfde	 tijd	 heeft	 Louis	
Couperus	(1863-1923)	ook	in	Algerije	een	
half	 jaar	 rondgereisd.	 Hij	 schreef	 over	 de	
Franse	kolonie	eenentwintig	reisbrieven,	die	
in	het	weekblad	Haagsche	Post	(en	later	in	
boekvorm)	 zijn	 verschenen.	Net	 als	 Bauer	
zag	 hij	 in	 Algerije	 veel	 van	 zijn	 oosterse	
dromen	 terug.	 Maar	 was	 zijn	 droom	 ook	
bestand	tegen	de	harde	realiteit?	

Op	 de	 tentoonstelling	 volgen	 we	 de	
reizigers	Couperus	 en	 Bauer	 aan	 de	 hand	
van	 manuscripten,	 unieke	 reisdocumenten	
en	 oude	 foto's,	 afgewisseld	 met	 schetsen,	
aquarellen	en	schilderijen	van	Marius	Bauer.	
In	 de	 vitrines	 liggen	ook	 reisverslagen	 van	
tijdgenoten,	oude	reisgidsen,	ansichtkaarten,	
sieraden	en	andere	kostbare	voorwerpen	uit	
de	Oriënt,	uit	zowel	museale	als	particuliere	
collecties.	In	de	tuinkamer	van	het	museum	
is	een	ware	Oriëntaalse	kamer	ingericht.

Haarlem	-	Teylers	Museum
023-5160960	/	www.teylersmuseum.eu
De Lorentz formule in het Lorenz 
Lab; t/m 18 mei 2020.
Na	jarenlang	onderzoek,	renovatiewerk	

en	 ingrijpende	 verbouwingen	 is	 in	 een	
nieuwe,	 permanente	 vleugel	 van	 het	
museum	 het	 Lorenz	 Lab	 gereed	 gekomen,	
waarin	de	geschiedenis	van	Teylers	Museum	
tot	leven	komt.
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vervaagd.	 De	 tentoonstelling	 is	 er	 op	
gericht	om	dat	beeld	weer	op	te	roepen	en	
het	verhaal	van	Katwijk	als	kunstenaarsdorp	
te	vertellen.

Laren	-	Singer	Museum
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Meesters van de Oriënt; t/m 23 
september 2017.
Deze	zomer	gaan	we	mee	op	reis	met	

Ferdinand	 Hart	 Nibbrig,	 Marius	 Bauer	
en	 Willem	 Dooijewaard	 in	 de	 Meesters	
van	 de	 Oriënt.	 In	 navolging	 van	 Franse	
en	 Engelse	 kunstenaars,	 schrijvers	 en	

avonturiers	 zochten	 tussen	 1830	 en	 1930	
ook	Nederlandse	 kunstenaars	 inspiratie	 in	
Arabische	 culturen.	 In	 de	 tuinzalen	 wordt	
deze	 zomer	 een	 unieke	 selectie	 van	 drie	
meesters	 van	 de	 Oriënt	 getoond.	 De	
kunstwerken	komen	uit	de	museumcollectie	
van	Singer	Laren	en	zijn	zelden	te	zien.	

Leerdam	-	Nationaal	Glasmuseum	
0345-612714	/	
www.nationaalglasmuseum.nl
De Stijl tot Dutch Design; t/m 31 
december 2017.
Andries	 Copier	 (1901-1991)	 vond	

zijn	 inspiratie	 voor	de	 in	1929	ontworpen	
bloempotten	in	de	beeldende	principes	van	
De	Stijl.	Ze	werden	uitgevoerd	 in	de	 'Stijl-

kleuren':	de	primaire	kleuren	rood,	geel	en	
blauw.	Ook	was	hij	onder	de	indruk	van	het	
bouwen	 volgens	 de	 Nieuwe	 Zakelijkheid.	
Waar	voorheen	de	natuur	als	inspiratiebron	
diende	ging	hij	nu	op	zoek	naar	een	nieuwe,	
strakkere	vorm	voor	zijn	glaswerk.

100	 jaar	 later	 is	 Dutch	 Design	 een	
veelvuldig	gebruikt	begrip	en	zet	Nederland	
hiermee	 haar	 stempel	 in	 de	 kunstwereld.	
Namen	 als	 Richard	Hutten,	 Piet	Hein	 Eek	
en	Marcel	Wanders	werven	 internationale	
bekendheid	met	kenmerken	die	uiteenlopen	
van	 minimalistisch	 tot	 experimenteel	 en	
bombastisch,	van	serieus	tot	humoristisch.

In	 het	 Nationaal	 Glasmuseum	 is	 het	
hele	jaar	2017	Nederlandse	design	uit	eigen	
collectie	te	zien.	

Ook te zien: Hoogtepunten uit de 

Ferdinand Hart Nibbrig, Landschap in Algerije, 
1905, collectie Singer Laren.

Copier, graniver bloempotten.

Bertha	 thoe	 Schwartzenberg	 (1891-
1993)	 heeft,	 dankzij	 het	 milieu	 waarin	 ze	
opgroeit,	de	vrijheid	te	kunnen	kiezen	voor	
haar	kunst.	De	geboren	barones	ontwikkelt	
zich	 tot	 gerenommeerd	 beeldhouwer	 in	
het	Gooi.	Ze	kreeg	les	van	Joseph	Mendes	
da	Costa	en	Koos	Koster	met	wie	ze	later	
trouwde.	Wonend	en	werkend	in	Hilversum	
creëert	ze	een	 indrukwekkend	oeuvre	aan	
figuratieve	 kunst,	 veel	 afbeeldingen	 van	
vrouwen.	100	jaar	geleden	was	ze	betrokken	
bij	 de	 oprichting	 van	 beroepsvereniging	
de	 Nederlandse	 Kring	 van	 Beeldhouwers.	
In	 de	 tentoonstelling	 wordt	 haar	 werk	
gecombineerd	met	dat	van	een	eigentijdse	
kunstenares,	 die	 de	 Huizense	 vrouw	 als	
thematiek	heeft.

Er	 is	 werk	 van	 Bertha	 thoe	
Schwartzenberg	te	zien	uit	familiebezit	en	uit	
de	collectie	van	het	Drents	Museum.	Bij	een	
eerdere	presentatie	in	het	Drents	Museum	
heeft	 de	VVNK	 financieel	 bijgedragen	 aan	
een	monografie	over	deze	beeldhouwster.	

Katwijk	-	Katwijks	Museum	
071-4013047	/	www.katwijksmuseum.nl
Katwijkse Buurtjes en Straatjes; 
t/m 18 juni 2017.
In	vroeger	tijden,	in	de	zeventiende	eeuw,	

werd	Katwijk	al	bezocht	door	landschap-	en	
stadsschilders	als	Jacob	van	Ruisdael	en	Jan	
van	Goyen.	Met	de	komst	van	D.A.C.	Artz	
in	1870	en	B.J.	Blommers	in	1898	kwam	er,	
mede	dankzij	de	goede	verbinding	met	het	
achterland	en	de	relatieve	rust	ten	opzichte	
van	 Scheveningen,	 een	 ware	 toeloop	 van	
kunstschilders	 op	 gang.	 Zo	 ontstond	 er	
in	 Katwijk	 een	 kunstenaarskolonie.	 Voor	
zover	bekend	 zijn	 er	 in	Katwijk	meer	dan	
1100	kunstenaars	aan	het	werk	geweest,	de	
meeste	tussen	1870	en	1914.	Kunstenaars	uit	
binnen-	 en	 buitenland,	 vaak	 bewonderaars	
en	navolgers	van	de	Haagse	School,	kwamen	

hier	in	de	buitenlucht	schilderen.	
Katwijkers	in	klederdracht,	bomschuiten,	

de	 visafslag	 op	 het	 strand	 en	 de	 Oude	
Kerk	 waren	 geliefde	 onderwerpen	 om	 te	
schilderen.	Maar	er	waren	ook	schilders	die	
voor	hun	onderwerpen	het	dorp	in	gingen.	
Zij	 plantten	 hun	 schildersezels	 op	 hoeken	
van	straatjes	en	steegjes	en	schilderden	de	
(vissers)huisjes,	de	buurtjes,	binnenplaatsjes,	
doorkijkjes	 en	 straatjes	 in	 Katwijk	 aan	
Zee	én	Katwijk	aan	den	Rijn.	Het	zijn	vaak	
sfeervolle,	 intieme	 beelden,	 overzichtelijk,	
met	 mooie	 wolkenluchten.	 De	 woninkjes	
en	straatjes	zijn	realistisch	geschilderd.	Maar	
dat	wil	niet	zeggen	dat	de	voorstelling	altijd	
topografisch	 correct	 was.	 De	 artistieke	
vrijheid	liet	het	toe	dat	sommige	kunstenaars	
ter	wille	van	een	aantrekkelijker	compositie	
of	 lichtval,	 een	 gebouw	 net	 iets	 anders	
plaatsten,	 zelfs	 weglieten	 of	 een	 andere	
achtergrond	opvoerden.	

De	 Eerste	 Wereldoorlog	 en	 het	
verdwijnen	 van	 de	 bomschuiten	 op	 het	
strand,	deed	de	interesse	bij	de	kunstenaars	
voor	 Katwijk	 afnemen.	 Enkele	 navolgers	
bleven	nog	wel	komen	maar	het	hoogtepunt	
van	de	kunstenaarskolonie	was	voorbij.	Het	
beeld	 van	 het	 toenmalige	 dorp	 Katwijk	
is	 allang	 verdwenen	 en	 in	 de	 beleving	 van	
veel	 inwoners	 en	 bezoekers	 grotendeels	

Katwijk vroeger.
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Op	 zaal	 wordt	 een	 uitgebreid	 overzicht	
getoond	 van	 door	 kunstenaars	 gemaakte	
tegels,	 tegelplaten	 en	 tegeltableaus	 uit	
de	 vroege	 periode	 van	 Rozenburg,	 een	

belangrijke	 Nederlandse	 aardewerkfabriek	
uit	 de	Art	 Nouveau	 periode	 .	 Geschoold	
aan	 de	 Haagse	 academie	 en	 vaak	 ook	 in	
Delft	 aan	 de	 Polytechnische	 School	 –	 nu	
de	TU	 –	 en	 de	 Porceleyne	 Fles,	 ging	 een	
reeks	 kunstenaars	 niet	 in	 het	 blauw,	 zoals	
in	Delft,	maar	in	grijze,	zwarte,	sepia	tinten	
rechtstreeks	 op	 blank	 biscuit	 schilderen.	
Enkelen	 durfden	 ook	 het	werken	 in	 kleur	
aan.	Veel	 kregen	 zij	 niet	 voor	 hun	 tegels	
betaald,	 maar	 anders	 dan	 bij	 tekeningen	
of	gouaches	 leed	de	tegelkunst	niet	onder	
daglicht	en	rookaanslag.	Spil	in	het	verhaal	is	
Daniël	Harkink	die	ook	keramisch-technisch	
ver	ontwikkeld	was.

Noordwijk	ZHMuseum	Noordwijk
071-3617884	/	www.museumnoordwijk.nl
Noordwijk 150 jaar badplaats; t/m 
11 september 2016.

Boven Willem de Zwart en rechts Daniël Harkink, 
prinses Wilhelmina in rouwdracht,1891.

collectie; t/m 31 december 2017
De	 ware	 esthetiek	 van	 het	 befaamde	

Leerdamse	glas	kwam	in	de	jaren	'20	van	de	
20ste	eeuw	tot	bloei	onder	leiding	van	Petrus	
Marinus	Cochius	(1874-1938),	directeur	van	
de	Glasfabriek	van	1912	tot	1933.	Hij	wilde	
de	schoonheid	van	het	glas	bevorderen	en	
de	 publieke	 smaak	 verbeteren.	 Hiervoor	
nodigde	 hij	 kunstenaars	 uit	 als	 Lebeau,	 de	
Lorm	en	Lanooy	en	architecten	als	Berlage,	
De	Bazel	en	Frank	Lloyd	Wright	om	glas	te	
ontwerpen.	Cochius	zocht	ook	naar	talent	in	
eigen	gelederen	en	vond	Copier.	Hij	werkte	
vanaf	 zijn	 dertiende	 jaar	 op	 de	 fabriek	 en	
kreeg	 van	 Cochius	 alle	 kansen	 zich	 op	 te	
werken	 tot	 artistiek	 directeur	 en	 uit	 te	
groeien	 tot	 de	 beroemdste	 Nederlandse	
glasontwerper	van	de	20ste	eeuw.

De	 visie	 van	 Cochius	 resulteerde	 in	
prachtig	gebruiksglas,	unieke	meesterwerken	
en	 designklassiekers.	 In	 deze	 zaal	 zijn	 de	
hoogtepunten	 te	 zien	 uit	 de	 collectie	 van	
het	Nationaal	Glasmuseum.	

Lisse	-	Museum	De	Zwarte	Tulp
052-417900	/	
www.museumdezwartetulp.nl	
William Morris, Patronen van 
Bloemen; t/m 6 augustus 2017.
William	 Morris	 (1834	 –	 1896)	 is	 een	

belangrijke	ontwerper	van	het	19de-eeuwse	
Engeland.	Hij	was	een	van	de	grondleggers	
van	 de	 Arts	 and	 Crafts	 beweging.	 Deze	
beweging,	 waarbij	 ambacht	 voorop	 stond,	
veranderde	het	Engelse	interieur.	Maar	ook	
het	Nederlandse	–	vrijwel	alle	Nieuwe	Kunst-	
kunstnijverheid	 van	 omstreeks	 1900	 was	
geïnspireerd	door	de	vormgevingsprincipes	
en/of	de	opvattingen	van	Morris	over	kunst	
en	 maatschappij.	 In	 deze	 tentoonstelling	
staan	 de	 bloempatronen	 van	 William	
Morris	 centraal.	 Morris'	 ontwerpen	
kenmerken	 zich	 door	 een	 overvloed	 aan	

bloemen,	 repeterende	 patronen	 en	 intens	
kleurgebruik.	

Inspiratie	 voor	 zijn	 ontwerpen	 vond	
Morris	in	zijn	eigen	tuin	van	Kelmscott	Manor,	
in	 de	 natuur	 en	 in	 geïllustreerde	 boeken.	
In	 zijn	 uitgebreide	 bibliotheek	 bevonden	
zich	 ook	 verschillende	 16de-eeuwse	
plantenboeken.	 In	 het	 Prentenkabinet	 van	
Museum	De	Zwarte	Tulp	worden	tijdens	de	
tentoonstelling	historische	prenten	uit	deze	
boeken	getoond.	

Nog	steeds	worden	Morris'	behangsels	
en	stoffen	–	ooit	met	de	hand	gedrukt	maar	
nu	machinaal	–	geproduceerd	en	wereldwijd	
verkocht.	 De	 tentoonstelling	 heeft	 een	
commercieel	 tintje,	 want	 een	 Engelse	 en	
een	Nederlandse	 verkoopfirma	 hebben	 er	
aan	bijgedragen.

Nieuw-Buinen	 -	 Keramisch	 Museum	
Goedewaagen
0599-616090	/	
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl	
Nieuwe aanwinsten van tegelkunst 
van de Haagsche Plateelfabriek 
Rozenburg, 1883-1900; t/m 23 
december 2017.
Dankzij	bevriende	bruikleengevers	heeft	

het	Keramisch	Museum	Goedewaagen	een	
fraaie	presentatie	van	tegelkunst	uit	de	Art	
Nouveau	en	Art	Déco	weten	te	realiseren.	

William Morris, textiel 'Strawberry Thief', 1883.
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Van	 menukaarten,	 meubelstukken,	
koffiekopjes	 tot	 de	 lavobokast	 van	 een	
badkamer,	de	tentoonstelling	laat	een	glimp	
van	deze	rijk	gedecoreerde	interieurs	zien.	
De	 neogotische	 voorwerpen	 komen	 uit	
kastelen	in	Nederland	en	België	en	uit	privé	
of	 museale	 collecties.	 'The	 Old	 Curiosity	
Shop'	 toont	 hoe	 het	 droombeeld	 van	 het	
ridderkasteel	voortleeft	in	de	hedendaagse	
media.	

Naast	het	leven	aan	het	hof	van	De	Haar	
zijn	 er	 'inkijkjes'	 in	 het	 leven	 op	 Château	
de	 Pierrefonds	 (FR),	 Château	 du	 Haut-
Kœnigsbourg	 (FR),	 Kasteel	 van	 Loppem	
(BE)	en	Cardiff	Castle	(UK).	Hiermee	heeft	
het	 Cuypershuis	 een	 primeur,	 want	 de	
tentoonstelling	toont	meubels	die	voor	het	
eerst	buiten	hun	landgrenzen	geëxposeerd	
worden.

Tilburg	-	Nederlands	Textielmuseum	
013-5367475	/	www.textielmuseum.nl
Ornamentale Patronen | Trijp-
weefsels van de Amsterdamse 
School; t/m 4 maart 2018.
Fluweelzachte	 kleden	 op	 tafel,	 achter	

de	 kapstok,	 op	 de	 schoorsteen	 of	 de	
sofa:	 tegenwoordig	 vind	 je	 ze	 niet	 meer	
in	 het	 interieur.	 In	 de	 jaren	 '20	 en	 '30	
van	 de	 vorige	 eeuw	 was	 dat	 heel	 anders.	
De	 zogenoemde	 trijpkleden,	 ook	 wel	
bekend	als	velours	d	'Utrecht,	werden	veel	
toegepast	in	interieurs	van	de	Amsterdamse	
School.	 De	 tentoonstelling	 'Ornamentale	
Patronen'	 laat	 een	 beeld	 zien	 van	 de	
grote	 verscheidenheid	 aan	 Amsterdamse	
School	weefsels:	 trijpkleden,	 gordijnstoffen,	
wandbespanningen	 en	 meubelbekleding	
uit	 de	 collectie	 van	 het	 Textielmuseum.	
De	 schijnwerper	 wordt	 vooral	 gericht	 op	
de	 vele	 samenwerkingen	 met	 kunstenaars	
uit	 de	 periode	 van	 ca.	 1917	 tot	 1935.	
Daarnaast	 komt	 de	 geschiedenis	 van	 de	
trijpweverijen	 Schellens	 &	 Marto,	 Léo	
Schellens	 en	 de	 Hengelosche	Trijpweverij	
aan	 bod	 en	 worden	 er	 verschillende	
decoratietechnieken	 belicht.	 Zo	 is	 er	 een	
unieke	 trijpwals	met	 een	 dessin	 van	Theo	
Nieuwenhuis,	 een	 houten	 drukblok	 met	
een	ontwerp	van	Chris	Lebeau	en	een	rijke	
selectie	aan	patroontekeningen	te	zien.

De	expressieve	en	kleurrijke	patronen	in	
de	stijl	van	de	Amsterdamse	School	sloegen	
niet	 alleen	 bij	 de	 interieurontwerpers	

Kasteel De Haar.

Het	 is	 de	 organisatoren	 gelukt	 om	 in	
museum	Noordwijk	 22	 schilderijen	 bijeen	
te	brengen	die	met	elkaar	een	mooi	beeld	
geven	 hoe	 Noordwijk	 aan	 Zee	 er	 anno	
1900	 uit	 heeft	 gezien.	 In	 het	museum	 zijn	
de	 schilderijen	 te	bewonderen	 samen	met	
een	oude	 foto	 van	 de	 plek	 dat	 op	 het	 de	
schilderij	te	zien	en	een	foto	van	de	locatie	
anno	nu.	

Een	tweede	onderdeel	is	de	ontwikkeling	
van	 het	 pension-	 en	 hotelwezen	 in	
Noordwijk.	In	het	derde	onderdeel	wordt	de	
ontwikkeling	van	de	badmode	in	anderhalve	
eeuw	 onder	 de	 aandacht	 gebracht.	 Het	
vierde	 onderdeel	 wordt	 gevormd	 door	
een	 selectie	 van	 bekende	 binnen-	 en	
buitenlandse	gasten	die	Noordwijk	hebben	
bezocht.	

Oosthuizen	 –	 Kinderboekenmuseum	
het	Schooltje	van	Dik	Trom

06-20477917	/	
www.hetschooltjevandiktrom.nl	
leentje leert lezen - het leesplankje; 
t/m 29 oktober 2017.
Heel	vroeger	leerden	de	kinderen	lezen	

door	eerst	alle	letters	te	leren	en	vervolgens	
pas	 de	woorden.	 Ze	 hadden	 dan	 o.a.	 abc-
bordjes,	 niet	 groter	 dan	 een	 hand.	Daarna	
ging	men	 toch	meer	met	 klanken	werken.	
Kinderen	 leerden	eerst	de	klinkers	en	dan	
werden	met	medeklinkers	nieuwe	woorden	
gevormd.	De	 letters	 worden	 dan	 nog	wel	
uitgesproken	 zoals	 we	 het	 abc	 opzeggen,	
dus	bal	is	be-aa-el.

Pas	 aan	 het	 eind	 van	 de	 19e	 eeuw	
komen	 de	 leesplankjes	 uit	 en	 worden	
woorden	 gespeld	 zoals	 de	 letters	worden	
uitgesproken,	 dus	 bal	 wordt	 b-à-ll.	
Hoogeveen	en	Colenbrander	zijn	de	eerste	
onderwijzers	die	hiermee	aan	de	slag	gaan.	
En	 ze	 krijgen	 vele	 navolgers.	 Hoogeveen	
vernieuwt	 zijn	 plankje	 in	 1910.	 Dat	 is	 de	
voor	velen	bekende	aap	-	noot	-	mies	-	wim	
-	zus	-	jet.

In	 de	 tentoonstelling	 worden	 abc-
bordjes	getoond,	kinderprenten	uit	de	19e	
eeuw,	diverse	leesplankjes,	letterdozen,	abc-
rijmpjes	en	diverse	boekjes	waarmee	men	
in	 de	 beginjaren	op	 het	 schooltje	 van	Dik	
Trom	rond	1885	leerde	lezen.

Roermond	–	Cuypershuis
0475-359102	/	www.cuypershuis.nl
Kastelen om van te dromen. 
Kasteel de Haar in internationaal 
perspectief; t/m 29 okt. 2017.
Deze	 tentoonstelling	 neemt	 bezoekers	

mee	naar	de	neogotische	residenties	waarin	
de	 rijke	 bewoners	 tijdens	 hun	 dagelijkse	
leven	 vertoefden.	 Deze	 geromantiseerde	
kastelen	 leven	 tegenwoordig	 voort	 in	 de	
fantasie	 van	 filmmakers,	 striptekenaars,	
illustratoren	en	gamedesigners.

Amsterdamse School kleed.
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aan,	 maar	 ook	 bij	 een	 breder	 publiek.	
De	 zijdeachtige	 glans	 van	 de	 trijpen,	 hun	
soepelheid	 en	 rijke	 kleurenpalet	 droegen	
zeker	 bij	 aan	 hun	 populariteit.	 De	 stof	
werd	 eveneens	 veel	 gebruikt	 voor	 de	
inrichting	 van	 passagiersschepen,	 theaters	
en	spoorwegrijtuigen.	Door	het	gebruik	van	
sterke	mohair	garens	was	zij	zeer	slijtvast.

secretariaat

De	Zeven	Provinciën	1
2253	XT	Voorschoten
071	-	576	46	08
secretaris@vvnk.nl	
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020	-	683	9020
redactie@vvnk.nl
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Alkmaar	-	Museum	Alkmaar
072-5489789	/	www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Sluijters, Gestel, Kelder; De passie van 
verzamelaar Wim Selderbeek; t/m 20 
augustus 2017.

Amsterdam	-	Hermitage	Amsterdam
0900-437648243	/	www.hermitage.nl
1917. Romanovs & Revolutie; t/m 17 
september 2017.

Amsterdam	-	Stedelijk	Museum	Amsterdam
020-5732911	/	www.stedelijk.nl	
De Stijl in het Stedelijk; t/m 6 augustus 
2017.

Beverwijk	-	Museum	Kennemerland
0251-214507	/	www.museumkennemerland.nl
Sipke van der Schaar in Kennemerland; 
t/m 20 augustus 2017 (verlengd).

Nunspeet	-	Noord-Veluws	Museum
0341-250560	/	www.noord-veluws-museum.nl
Jos Lussenburg, markant palet; t/m 27 
augustus 2017 (verlengd).

Tilburg-	Nederlands	Textielmuseum
013-5367475	/	www.textielmuseum.nl
Schitterend I Damast en Glas van Klassiek 
tot Art Deco; t/m 29 oktober 2017.

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

Willem Retera, Tafelkleed van handbedrukte trijp, ca. 
1929, vervaardigd door Leo Schellens & Co.


