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VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

VAN HET BESTUUR
Penningmeester gezocht
Onze
penningmeester
Margriet
Reimerink heeft gemeend om persoonlijke
redenen met onmiddellijke ingang haar
functie als penningmeester van onze
vereniging neer te moeten leggen. Het
bestuur vindt dit voor haar en voor de
Vereniging jammer en willen haar bedanken
voor haar werk en inzet. Wij zijn druk bezig
om een nieuwe penningmeester te zoeken.
Nieuwe redacteur
Dit nummer van 'Rond 1900' is voor
de laatste keer van kopij voorzien door
Ben Stork, die vanaf 2009 de redactie heeft
gevoerd omdat hij, zoals u in de stukken van
de Algemene Ledenvergadering van 25 maart
kunt zien, het bestuur van de VVNK gaat
verlaten. Zijn taak als Nieuwsbriefredacteur
zal door Lieske Tibbe worden overgenomen.
Ben heeft samen met onze vormgever Eef
de Hilster, beide met groot enthousiasme
en inzet, steeds weer een boeiend en
interessant 'Rond 1900' tot stand weten te

brengen. Met als resultaat dat onze leden
direct naar het blad grepen zodra dat in
de brievenbus belandde. De ledengroei van
de VVNK van de laatste jaren is zeker ook
aan ons prachtige blad en dus aan Ben en
Eef te danken. Wij zijn Ben zeer erkentelijk
voor zijn noeste arbeid en zijn verheugd
dat Eef de Hilster bereid is om zijn taak als
vormgever nog voort te zetten en hebben
het volste vertrouwen in Lieske Tibbe als
nieuwe nieuwsbriefredacteur.
Algemene Ledenvergadering
De komende ALV zal een bijzonder
karakter hebben in verband met het feit
dat er een voorstel van het SSK bestuur
behandeld zal gaan worden om de collectie
plus de nog aanwezige liquiditeiten onder
voorwaarden over te dragen aan het Drents
Museum, dat nu al vele jaren als een goede
huisvader zorg heeft gedragen voor de SSK
collectie.Vervolgens zal de SSK geliquideerd
worden. Zoals u weet is de collectie nu
permanent in bruikleen bij het museum.
Voor (veel) meer informatie verwijzen
wij naar bijgaande of apart toegezonden
stukken van de ALV.

Een museumstuk!

Fotoimpressie van het
symposium "Sporen
van Nieuwe Kunst in
verre streken".
Foto's Eef de Hilster.

Heeft u dat ook wel
eens dat u naar een
tentoonstelling gaat en iets
ziet waarvan u denkt "Hé,
dat heb ik thuis ook!"
Dat overkwam mij op de
Van Hell tentoonstelling
met de AJC-bundel met
kaftontwerp van Johan van
Hell.
Eef de Hilster
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Beschrijving excursie
In de ochtend houden we onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering in de Statenzaal
van het Drents Museum. Het bestuur van
de VVNK hoopt dat de overdracht van
de collectie van de SSK naar het Drents
Museum zal worden goedgekeurd op de
jaarvergadering.
Na de lunch zal er door Jan Jaap Heij
een presentatie worden gegeven over
de totstandkoming en de uitbreiding
van de collectie van de SSK. Daarna zal
Annemiek Rens of Willemijn Lindenhovius,
conservatoren van het Drents Museum, het
verhaal vervolgen: wat gebeurt er nu met
deze collectie en wat zal er in de toekomst
mee gebeuren.
Annemiek Rens zal vervolgens kort de
tentoonstelling inleiden over Peredvizhniki,
Programma Assen
11:00 uur Ontvangt met koffie en
Drents turfje
11:30 uur Algemene Ledenvergadering
13:00 uur Lunch
13:45 uur Presentatie Jan Jaap Heij
14:15 uur Presentatie Annemiek Rens
14:45 uur Hapje en drankje t.g.v.
toestemming overdracht
SSK collectie
15:15 uur Op eigen gelegenheid
bezoek tentoonstelling

Russisch Realisme rond Répin 1870-1900. In
de Rond 1900 van december 2016 heeft u
hier al een inleiding over kunnen lezen.
Aanmelding en kosten
Deelnemers aan de Algemene Leden
vergadering hoeven zich niet op te geven.
Als men het verdere programma mee
wil maken, dus inclusief de lunch, dan moet
men zich wel opgeven.
Aanmelding vóór 10 maart via de website
www.vvnk.nl/evenementen of alleen als dat
niet kan via bijgaande aanmeldstrook.
De kosten voor deze excursie bedragen
€ 20 voor leden met MK. Jongeren t/m
26 jaar betalen € 10. Betaling geschiedt
op de plaats van het evenement. Als u
te laat opzegt bent u de kosten voor het
evenement verschuldigd. Geen introducees.

Adres en bereikbaarheid
Drents Museum: Brink 1, 9401 HS Assen
Het museum ligt op ca. 5 minuten lopen
van het station in Assen
Er zijn diverse parkeergelegenheden in
de omgeving van het museum: parkeergarage
Drents Museum aan de Torenlaan, of de
parkeergarage Stadhuis aan de Doevenkamp.
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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EVENEMENTEN (2)
Zaterdag 6 mei bezoek aan de St.
Bernulphuskerk in Oosterbeek,
daarna met de bus naar Arnhem
voor een bezoek aan het Museum
Arnhem
De St. Bernulphuskerk in Oosterbeek
bezit een prachtige kruiswegstatie van Jan
Toorop en houtsnijwerk van beeldhouwer
F.W. Mengelberg. Na de lunch in het vlakbij
gelegen Grandcafé gaan we met de bus
naar het museum in Arnhem. We stappen
praktisch voor de deur uit. In het museum
zijn twee tentoonstellingen te zien:
1. Stijlloos, realisme versus abstractie
met o.a. werk van Jan Mankes, Charley
Toorop en Carel Willink.
2. Van art nouveau tot art deco, keramiek
uit de Arnhemsche Fayencefabriek.
Beschrijving excursie

Eén van de Kruiswegstaties van Jan Toorop (fotokopie).

Zaterdag 25 maart 2017
ALV in Assen, verhaal over verleden,
heden en toekomst van de SSKcollectie, bezoek aan de tentoonstelling
Peredvizhniki, Russisch Realisme rond
Répin 1870-1900

Het portret van Graaf Feliks Feliksovich Sumarokov Elston, foto Drents Museum.

EVENEMENTEN (1)

St. Bernulphuskerk
De r.k. St. Bernulphuskerk is in 18841885 gebouwd naar de plannen van Alfred
Tepe. In 1923 wordt er een priesterkoor
aangebouwd, waardoor er min of meer een
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kruiskerk ontstaat. Tijdens de oorlog is de
kerk zwaar beschadigd, het bovendeel van
de toren wordt daarna niet meer herbouwd.
Het beroemdste bezit van deze kerk is
de kruiswegstaties van Jan Toorop. Deze
werden in 1916-1918 door Toorop gemaakt
in opdracht van mw. P.J.M. de Bruijn – van
Lede. De oorspronkelijke gebrandschilderde
ramen van Geuer sr. uit Rotterdam zijn in
de oorlog vernietigd. De nieuwe ramen
stammen uit 1949, zijn ontworpen door de
Arnhemse glazenier H. van den Burgt en
vervaardigd in het Oosterbeekse atelier
van J.N. Geurtsen. De kerk heeft nog een
prachtige oude tegelvloer.
Programma Oosterbeek-Arnhem
11:00 uur Ontvangst in Grandcafé
Oosterbeek met koffie en
muffin.
11:30 uur De kruiswegstaties van Jan
Toorop. Toelichting door
Lieske Tibbe.
12:00 uur Bezichtiging rest van de kerk.
12:45 uur Lunch in Grandcafé
Oosterbeek.
13:30 uur Vertrek met de bus naar het
Museum Arnhem.
14:00 uur Inleiding over de Arnhemsche
Fayence door Benno
Steenaert.
14:30 uur Groep wordt in tweeën
gedeeld:
- Groep 1 krijgt een
rondleiding door Benno
Steenaert.
- Groep 2 bezoekt de
tentoonstelling over De Stijl.
15:15 uur Wisselen van groepen.
16:00 uur Drankje in het museumcafé.

Collectie Benno Steenaert
De afgelopen decennia heeft de
Arnhemse verzamelaar Benno Steenaert vol
passie een meer dan 2.000 stuks tellende
collectie aangelegd. De verzameling geeft
een compleet beeld van wat de fabriek ooit
aan modellen en decors gemaakt heeft. Uit
deze unieke collectie is een representatief
overzicht van de gehele productie
geschonken aan de Staat der Nederlanden
(via de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed). Daarmee is dit bijzondere stuk

Arnhemsche Fayencefabriek, drie vazen met lineair decor.

Van Art Nouveau tot Art Deco
Te zien zijn verschillende topstukken uit
de Arnhemsche Fayencefabriek, soms wel
60 centimeter hoog, naast de meer gangbare
producten. Twee unieke tegeltableaus met
prachtige schilderingen geven een inkijk op
het maakproces van faience, oftewel plateel.
Daarnaast is er vernieuwingsaardewerk
van andere Nederlandse plateelfabrieken
te zien, die een directe link met de
Arnhemsche Fayencefabriek hebben. Met
foto's en interieurstukken uit Gelderse
werkplaatsen, zoals de Oosterbeekse
meubelproducent L.O.V. (Labor Omnia
Vincit), wordt een tijdsbeeld geschetst van
het mondaine Arnhem aan het begin van
de 20e eeuw. In de koepelzaal maakt de
bezoeker kennis met Benno Steenaert en
zijn indrukwekkende collectie.

De Arnhemsche Fayencefabriek
Van 1907 tot 1934 stond aan de
Amsterdamscheweg
in Arnhem
de
Arnhemsche
Fayencefabriek.
Deze
werkplaats is opgericht door de
gebroeders Vet nadat hun eerste fabriek
in Purmerend was afgebrand. Er werd
sieraardewerk geproduceerd, met de hand
beschilderd. Kenmerkend is de keramiek
met een roomkleurige ondergrond, sierlijk
beschilderd met bloemen en lineaire
decors, voorzien van een mat glazuur
('Arnhems wit'). Er werden ook objecten
gemaakt met een donkere ondergrond en
glanzend glazuur. De decors liepen uiteen
van asymmetrische flora en fauna tot
geometrische motieven. Later werd er zelfs
monochroom aardewerk gemaakt, voorzien
van spuit- en druipglazuren.
Er zijn veel dwarsverbanden te leggen
met producten van andere fabrieken uit die
tijd, doordat schilders en ontwerpers nog
weleens overstapten van werkgever, maar
ook door goed te kijken naar wat bij andere
bedrijven succesvol was. Voorbeelden
hiervan zijn op de tentoonstelling te zien.
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Tentoonstelling Stijlloos
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de
internationale kunstbeweging De Stijl is
opgericht. Nederland viert dit met het
feestjaar 'Van Mondriaan tot Dutch Design.
100 jaar De Stijl'. Deze tentoonstelling is
daar een onderdeel van.
Stijlloos toont de complexe tijdsgeest
van optimisme en vooruitgang, maar ook
van oorlog en opkomend fascisme aan
de hand van het realisme. Hoe gaven
kunstenaars als Jan Mankes, Jan Sluijters,
Lodewijk Schelfhout, Charley Toorop
en Carel Willink in hun werk uiting aan
dezelfde maatschappelijke vraagstukken als
De Stijl-kunstenaars? Liggen de principes
van de realisten en de abstracten eigenlijk
wel zo ver uit elkaar?
Te zien is op welke manier diverse
kunstenaars met elkaar samenwerkten en
elkaar hebben beïnvloed. Niet alleen de
ontwikkeling van realisme naar abstractie
vormt de rode lijn in de tentoonstelling
(dus de uiterlijke verschijning van een
kunstwerk), maar de nadruk ligt juist op
de achterliggende vragen die kunstenaars
zichzelf stelden en de relatie die zij innamen
ten opzichte van sociaal-maatschappelijke
thema's.
Aanmelding en kosten
Aanmelding vóór 20 april via de website
www.vvnk.nl/evenementen of alleen als dat
niet kan via bijgaande aanmeldstrook.
De kosten voor deze excursie bedragen
€ 20 voor leden met MK. Jongeren t/m 26
jaar betalen € 10. Betaling geschiedt op de
plaats van het evenement.
Als u zich later afmeldt dan een week
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van tevoren, dan worden kosten in rekening
gebracht
Maximum aantal deelnemers 50, Geen
introducees.

Jan Mankes,Woudsterweg bij Oranjewoud, 1912. Collectie Museum Arnhem.

Detail St. Bernulphuskerk.

Midden jaren 1930 kon de fabriek niet
langer het hoofd boven water houden en
moest zij haar deuren sluiten.

Arnhems erfgoed voor toekomstige
generaties behouden en krijgt de collectie
de erkenning die het verdient.
Op de website van de VVNK kunt u
in de Rond 1900 van april 2010 nog een
interview lezen van Esther Dieltjes met ons
lid Benno Steenaert.

Adres en bereikbaarheid
Grandcafé Oosterbeek, Raadhuisplein 2,
Oosterbeek.
St Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129,
Oosterbeek.
Museum Arnhem, Utrechtseweg 87,
Arnhem.
Vanaf
station Arnhem
Centraal
buslijn 1 richting Oosterbeek. Uitstappen
halte Utrechtseweg/Weverstraat. Of station
Oosterbeek en dan 1,1 km lopen.
De auto kunt u in Oosterbeek gratis
parkeren achter het gemeentehuis op de
Generaal Urquhartlaan.
Bij Museum Arnhem zijn beperkte
parkeermogelijkheden. Hier kunt u het
beste parkeren bij het station: parkeergarage
Centraal, Willemstunnel 1.
Stadsbus 1 brengt ons van Oosterbeek
naar Arnhem en weer terug. Deze bus rijdt
elk kwartier.
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

EVENEMENTEN (3)

Beschrijving excursie
We worden ontvangen in het café van
het museum met koffie/thee. We hebben
er niets bij, want het is net na lunchtijd.
Omdat de tentoonstellingsruimte niet al te
groot is wordt de groep daarna in tweeën
gesplitst. De ene groep krijgt uitleg bij de
tentoonstelling, de ander groep heeft de
tijd om de rest van het museum, een zeer
interessant gebouw, te bezoeken. Daarna
gaan beide groepen naar de Portugese
synagoge met een gids.

Samuel Jessurun de Mesquita
(1868-1944) tekenaar, graficus en
sierkunstenaar.
Tijdens zijn leven werd De Mesquita als
kunstenaar en als leraar zeer gewaardeerd.
Als gevolg van zijn dood in
de Tweede Wereldoorlog
en een drastisch veranderd
kunstklimaat in de naoorlogse
jaren raakte zijn werk enigszins
uit het zicht. Het Joods
Historisch Museum beheert
tegenwoordig
een
brede
collectie van zijn werk. Een
groot deel hiervan is te zien op
de tentoonstelling, waarmee
het museum de kunstenaar
opnieuw onder de aandacht
brengt.

De geschiedenis van het JHM in
vogelvlucht
Het museum opende in 1933 in de
Waag, werd gesloten door de Duitsers in
1940 en opende weer in 1955 met maar
een deel van de oude collectie. In 1987
verhuisde het museum van de Waag naar
het Hoogduitse Synagogencomplex aan het
Jonas Daniël Meijerplein. Dat complex was
na de oorlog zwaar verwaarloosd omdat
er van de joodse gemeenschap zo weinig
over was en werd nu, na een renovatie, de
thuisbasis van het museum.
Het museum breidde in 1993 uit met de
Hollandsche Schouwburg als herdenkings- en
tentoonstellingslocatie. In 2009 kwamen de
gebouwen en de collectie van de Portugese
Synagoge en Ets Haim daarbij. In 2012,
vijfentwintig jaar na de opening op het Jonas
Daniël Meijerplein, werd het Joods Cultureel
Kwartier gelanceerd, waarmee de locaties
onder één noemer werden gebracht.

Samuel Jessurun de Mesquita werd in
1868 geboren in een artistiek Portugeesjoods milieu. Zijn oudere broer Joseph
was fotograaf en de beeldhouwer Joseph
Mendes da Costa was zijn neef, vriend en
latere zwager. Na een korte leertijd op
een architectenbureau en een opleiding
in de kunstnijverheid en als tekenleraar,
werkte hij rond de eeuwwisseling als vrij
kunstenaar. Hij schilderde, aquarelleerde en
ontwikkelde een nieuwe tekentechniek met
een sterk grafisch karakter.
De Mesquita's bronnen van inspiratie
waren scènes uit het dagelijks leven, maar
ook dieren en planten uit Artis, waar hij
vlakbij woonde. Zijn voorkeur ging uit
naar exotische dieren, vooral hoefdieren
en vogels. Hij gaf de essentie van het dier
weer, zonder een suggestie van beweging,
waardoor het verstilde en tijdloze beelden
zijn. Naast deze voorstellingen van dieren
spelen ook De Mesquita's vrij getekende

Zondag 4 juni (1e Pinksterdag)
Bezoek aan de tentoonstelling
over Samuel Jessurin de Mesquita
en de Portugese synagoge
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werken een grote rol in zijn oeuvre. Het zijn
vluchtige, schetsmatige en vaak karikaturale
tekeningen van mensachtige wezens.
Ze werden aanvankelijk met gemengde
gevoelens ontvangen, maar kregen later
meer waardering.
Van 1902 tot 1926 was
De Mesquita leraar aan de
School voor Kunstnijverheid
in Haarlem, waar de graficus
M.C. Esscher (1898-1972)
tot zijn bekendste leerlingen
behoorde. Vanaf 1933 gaf De
Mesquita nog vier jaar les
aan de Rijksakademie van
Amsterdam, maar daarna
nam zijn productiviteit als
kunstenaar af. Na de inval van
de Duitsers in 1940 en de
daarop volgende anti-Joodse
maatregelen raakte het gezin
De Mesquita vrijwel volledig geïsoleerd. In
de nacht van 31 januari op 1 februari 1944
werden Samuel Jessurun de Mesquita, zijn
vrouw en zijn zoon van huis gehaald en
gedeporteerd. Geen van drieën overleefde
de oorlog.
Portugese Synagoge
Recht tegenover het Joods Historisch
Museum staat de kolossale Portugese
Synagoge uit 1675. Hoewel hij niet uit 'onze'
tijd is, is hij te fraai om over te slaan.
Het interieur is uit de zeventiende eeuw.
Het gebouw is enige tijd geleden volledig
gerestaureerd en bevat in de kelder een unieke
collectie ceremoniële objecten van zilver, goud,
brokaat en zijde en de handschriften van de
bibliotheek Ets Haim – Livraria Montezinos,
de oudste bibliotheek ter wereld.
Bij het bezoek aan de synagoge zal aan
alle mannelijke bezoekers gevraagd worden
een keppel te dragen.
VVNK Nieuwsbrief 2017 nr 1 pagina 9

Programma Amsterdam
13:00 uur Ontvangst met koffie/thee.
13:30 uur We splitsen ons in twee
groepen:
- Groep 1 krijgt rondleiding
over de tentoonstelling.
- Groep 2 kijkt op eigen
gelegenheid rond in de rest
van het museum.
14:30 uur Wisseling van de groepen.
15:30 uur Beide groepen gaan naar
de Portugese synagoge en
krijgen daar van 2 gidsen
uitleg.
Aanmelding en kosten
Aanmelding vóór 20 mei 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 met MK. Entree JHM € 15.
Jongeren t/m 26 jaar betalen € 5,50. Betaling
geschiedt op de plaats van het evenement.
Als u zich te laat afmeldt, minder dan
een week van tevoren, worden kosten in
rekening gebracht
Maximum aantal deelnemers 40. Geen
introducees.
Adres en bereikbaarheid
Joods Historisch Museum, Nieuwe
Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
Openbaar vervoer:
Metro 51, 53 en 54: halte Waterlooplein,
uitgang Nieuwe Amstelstraat, daarna 2
minuten lopen.
Telefonische bereikbaarheid op de
dag zelf
Thea de Hilster
06 234 833 29
(andere dagen 0299 432 522)
Els van Veggel
06 183 178 71

Lisette Almering-Strik (MA)

Zelfportret, 1904.

avant-garde kunst naast werk van
Nederlandse vernieuwers zoals Jan Sluijters
en Leo Gestel.
In Parijs experimenteerde Schelfhout
met het impressionisme, fauvisme en
kubisme om uiteindelijk een eigen grafisch
kubisme te ontwikkelen. Na 1913, bij
terugkomst in Nederland, veranderde
hij drastisch van stijl en thematiek.
Symbolistisch, religieus en romantisch werk
ging domineren. Ook veranderde Schelfhout
intussen van techniek; de droge naald
verving vanaf 1912 regelmatig zijn penseel
want een slechte gezondheid blokkeerde
werken met olieverf.
Schelfhout bleek al snel een getalenteerd
graficus, maar na 1918 verloor hij de
aansluiting met belangrijke Nederlandse
kunstcircuits en met collega-kunstenaars.
Regelmatig ontvluchtte hij Nederland, zocht
eenzaam in Frankrijk naar inspiratie en
worstelde met zijn artistieke identiteit.
Jan Toorop beschouwde Schelfhout
lang als een veelbelovend modernist.
Toorop en Schelfhouts eveneens katholieke
echtgenote, de filosofe Albertine van
der Meulen, interesseerden hem voor
kerkelijke kunst. Vanwege het opbloeiend
katholicisme was de vraag naar dergelijke
kunst groot. Schelfhout ontwierp - als
(nog) niet katholiek kunstenaar - in 1924

Boven vlnr: Golgotha, droge naald, 1914, Christuskop, droge naald, 1913.

De Nederlandse kunstenaar-graficus
Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon
van de romantische landschapschilder
Andreas Schelfhout (1787-1870), speelde
een belangrijke rol voor het modernisme in
Nederland. In Parijs, waar hij tussen 1903
en 1913 woonde en werkte, introduceerde
Schelfhout kunstcriticus-schilder Conrad
Kickert (1882-1965) en schilder Piet
Mondriaan (1872-1944) in internationale
kunstcircuits. In Parijs hadden Schelfhout,
Kickert en Mondriaan een atelier op
hetzelfde adres. Schelfhout, een autodidact,
voedde het idee voor de oprichting van de
Moderne Kunstkring te Amsterdam. Deze
kring, in 1910 opgericht door Kickert,
werd een platform voor ultramoderne
kunst, waartoe op dat moment ook het
werk van Schelfhout behoorde. Op de
kringtentoonstellingen hing internationale
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bijzondere glas-in-loodramen
voor
de
Hilversumse
St.
Ludgeruskapel
en
introduceerde daarmee het
kubisme in de katholieke,
kerkelijke kunst. Kerkelijke
conventies stelden hem
echter
beperkingen
waardoor
zijn
overige
kerkelijke werk (kruiswegen
en ramen) uit de jaren
dertig voor Amsterdamse en
Hilversumse kerken een gematigd modern
karakter kreeg. Schelfhout, inmiddels ook
katholiek, hoopte met zijn religieuze kunst
parochianen 'te verheffen', maar werkte
uiteindelijk liever autonoom en naar eigen
inspiratie. Zijn levenslange voorliefde voor
het Zuid-Europese landschap blijkt uit vele
droge naalden en aquarellen. Ze behoren
tot het beste werk dat hij maakte. Daarnaast
was hij werkzaam als keramist, edelsmid,
mozaïekwerker, wandschilder en ontwerper
van boekbanden.
In Nederland is werk van Schelfhout onder
andere te vinden in Museum Kröller-Müller
te Otterlo, Museum Het Catharijneconvent
in Utrecht, het Haags gemeentemuseum
en het Singer Museum in Laren. Verder is
Schelfhouts werk wereldwijd te vinden, maar
vooral in museumdepots en particuliere
collecties. Bij tentoonstellingen van collegakunstenaars, zoals Piet Mondriaan en Jan
Toorop, dient het
ter
aanvulling.
Bovendien
was

het oeuvre tot nu toe lastig plaatsbaar
in de mainstream van de Nederlandse
twintigste-eeuwse beeldende kunst, met als
gevolg bescheiden aandacht voor Lodewijk
Schelfhout in musea en literatuur.
Door recent onderzoek naar zijn
kunstwerken, gebaseerd op nooit eerder
bestudeerd of gepubliceerd materiaal uit
het familiearchief, zijn nieuwe gegevens naar
boven gekomen. Honderden brieven bevatten
zijn ontboezemingen, woordschilderingen,
beeldverhalen, karikaturen, droedels en
tekeningen. Enkele brieven met aquarellen in
de aanhef zijn zelfs kleine kunstwerken. Dit
materiaal bevat waardevolle momentopnamen
uit het leven van een reislustige en gedreven
kunstenaar met belangrijke kunstvrienden,
die het kunstenaarschap vaak ervoer als een
worsteling.
(Dit artikel staat als monografie op de VVNK-website)

•

•

•

Onder vlnr: Corse (Corsica), 1919, Les Angles, 1912 en Pierrot, ca. 1935.

Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist
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Dagvoorzitter Lieske Tibbe.

Ongeveer tachtig belangstellenden
bezochten op 28 januari het tweejaarlijkse
symposium van de VVNK 1900. Het bestuur
had voor deze gelegenheid een ongewoon
thema uitgekozen: Nederlandse Nieuwe
Kunst in koloniale of vroeger koloniale
gebieden. Dit is een thema waarover tot
op heden erg weinig bekend is; het is ook
tamelijk lastig en niet zo voor de hand
liggend om er onderzoek naar te doen. Er
moet voor gereisd worden en gespeurd
in soms moeilijk toegankelijke archieven.
Het gaat soms om vergeten overblijfselen
van ons koloniale verleden (en vaak
denken wij daar zelf ook liever niet aan).
Toch konden er een viertal deskundige en
enthousiaste sprekers gevonden worden
om verschillende aspecten van dit thema
te belichten. Het onderwerp en de locatie
van het symposium sloten bij elkaar aan:
landgoed/museum Bronbeek, waar veel

restanten van ons (militair) koloniaal
verleden bewaard worden, en dat ook
nu nog dienst doet als tehuis voor oudmilitairen. In Museum Bronbeek wordt
tot 12 maart een expositie gehouden: Van
KNIL-militair tot meester-architect. De
koloniale architectuur van Charles & Richard
Schoemaker'. Nederlands-Indië - Curaçao –
Arnhem. In het vorige nummer van Rond
1900 heeft u al veel kunnen lezen over
Bronbeek en de gebroeders Schoemaker.
Behalve de entourage droeg ook de lunch
– een Indisch buffet – bij aan de sfeer. Alleen
een dik pak sneeuw rond Bronbeek gaf een
ander beeld. Ondergetekende deed dienst
als dagvoorzitter.
Na korte inleidingen over Museum
Bronbeek, over hoe er omstreeks 1900
in Nederland aangekeken werd tegen
autochtone bewoners van NederlandIndië en Suriname, en over sporen van
kunst uit verre koloniale streken op ònze

Pauline van Roosmalen.

VVNK-voorzitter opent het symposium.

Lieske Tibbe.
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passeerde de revue, zoals Marius Hulswit
(1862-1921), Hendrik Pieter Berlage (18561934), Eduard Cuypers (1859-1927), Hein
von Essen (1886-1947), Jacob Klinkhamer
(1854-1928), Henri Maclaine Pont (18851971), Herman Karsten(1884-1945), en
natuurlijk de gebroeders Charles (18821949) en Richard (1886-1942) Schoemaker.
Besloten werd met enkele voorbeelden van
– niet zo goed geslaagde – modelkampongs
voor de inheemse bevolking.
Nederlandse Nieuwe Kunst, kwam de
eerste spreker aan het woord: Pauline
van Roosmalen, in 2008 aan de TU
Delft gepromoveerd op het proefschrift
Ontwerpen aan de stad. Stedenbouw in
Nederlands-Indië en Indonesië (1905-1950,
waarin de ontwikkeling van stadsplanning in
Nederlands-Indië beschreven wordt aan de
hand van een aantal casestudies. Zij vertelde
over de 'Arsitektur campuran' (architectuur
in een mix van stijlvormen) van koloniaal
Indonesië. Ten eerste waren er omstreeks
1900 representatieve bestuursgebouwen
in neoklassiek idioom, vooral te vinden aan
het Koningsplein in Batavia (thans Jakarta).
Deze werden uitgevoerd in opdracht
van het Departement van Burgerlijke
Openbare Werken. Daarnaast waren er
voor allerlei kleinere overheidsgebouwen
in de kolonie 'normaalontwerpen': diverse
standaardplattegronden
en
-gevels,
vastgelegd in catalogi, waaruit gekozen
kon worden. Vervolgens ontstond er een
eigentijdse 'Indische Art Deco' architectuur
met veel Hollandse trekken, uitgevoerd door
in Nederland opgeleide of vanuit Nederland
werkende architecten. Het ging hierbij vooral
om grote, representatieve gebouwen: banken verzekeringskantoren, postkantoren,
hotels, theaters, kerkelijke gebouwen en
grote villa's. Een keur van architectennamen
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De tweede spreker, Nicholas Clarke,
werkzaam aan de TU Delft, is specialist
op het gebied van 19de-eeuwse Europese
architectuur in Zuid-Afrika, en met
name de Hollandse elementen daarin.
Hij introduceerde daarvoor het nieuwe
woord 'Wilhelmiens', dat wil zeggen
architectuur gebouwd tijdens of omstreeks
de regeringsperiode van Wilhelmina. Dit om
die Nederlands geïnspireerde architectuur
te
onderscheiden
van Victoriaanse
(Victorian) – Engelse invloed dus – en van
'Wilhelminische', de term die doorgaans
gebruikt wordt voor Duitse 19de eeuwse
bouwkunst. Over die 'Wilhelmiens', omlijst
door episodes uit de geschiedenis van ZuidAfrika, ging zijn lezing. 'Wilhelmiens' waren
niet alleen architecturale overblijfselen,
maar vooral ook spoorwegen en van
alles wat met het spoorwegverkeer te

Nicholas Clarke

Verslag VVNK 1900-Sympo
sium Sporen van Nieuwe
Kunst in verre streken.
Over architectuur, kunst en
kunstnijverheid in overzeese gebieden, Arnhem, Museum
Bronbeek, 28 januari 2017

Nieuwenkamp (1874-1950), glas-in-lood
van Fik Abbing (1901-1955), monumentale
sculptuur (het Van Heutz-monument in
Batavia, thans gesloopt) van Hendrik van
den Eijnde (1869-1939). Een groot deel van
de lezing werd besteed aan het levendige
tentoonstellingsbeleid in de Batavische
Kunstkring. Hier exposeerden zowel
kunstenaars van de 'Mooi Indië'-stijl (met
geromantiseerde landschappen met palmen,
vulkanen, kampongs en halfnaakte inlandse
danseressen) als moderne schilders, zoals
Piet Ouborg (1893-1956) en Isaac Israëls
(1865-1934). De 'Mooi Indië'-schilderkunst
werd decennialang als verfoeid, maar werd
tegen het eind van de vorige eeuw weer
populair op de kunstmarkt.

Na de pauze trad als derde spreker op Joep
Walter, ingenieur en stedenbouwkundige,
directeur van BuitenZorg reizen. Ook hij is
gespecialiseerd in het Indische bouwen, de
Hollands-koloniale bouwstijl in NederlandsIndië in de laatste drie decennia voor
de Tweede Wereldoorlog. In deze lezing
concentreerde hij zich op sierkunst op en
in die Hollands-koloniale gebouwen, om te
beginnen met de uitmonstering van luxe
passagiersschepen naar Indië. Heel bekend
als interieurvormgever van dit soort
schepen was Carel Lion Cachet (18641945), wat minder Frits Eschauzier (18891957). Was men eenmaal aangekomen, dan
kwam men in de grote openbare gebouwen
kunstwerken tegen van kunstenaars die
in Nederland al naam hadden gemaakt,
bijvoorbeeld tegeltableaus Jan Toorop
(1858-1928), bouwplastiek van Joseph
Mendes da Costa (1863-1939) en Wijnand

Het symposium werd afgesloten met
een lezing door (kunst)historica Maartje
Brattinga, op dit moment conservator bij
het Glasmuseum in Leerdam. Aan de hand
van foto's uit verschillende perioden van het
straatbeeld in Batavia, waarin veel reclame
te zien was op muren, in zwembaden, op
reclamezuilen en op het openbaar vervoer,
toonde zij hoe Indië moderniseerde en
hoe er zich een markt ontwikkelde voor
moderne consumptieproducten. Dit was
ook te zien op de bekende Pasar Gambir
(overdekte markt) in Batavia. De affiches
zijn westers maar hebben toch door de

Maartje Brattinga.

Station van Johannesburg opgebouwd,
oorspronkelijk een tentoonstellingsgebouw
van glas en ijzer, in Nederland gebouwd
door architect Jacob Klinkhamer (18541928) en na gebruik gedemonteerd en
heropgebouwd. Er werden trouwens
opvallend veel bouwmaterialen (betonsteen,
ijzer)
uit
Nederland
geïmporteerd.
Daarnaast passeerden in het beeldmateriaal
veel bouwdetails de revue, die men ook in
Nederland zou kunnen aantreffen. Na 1899,
als de Boeren een beslissende nederlaag
lijden tegen de Engelsen bij de Slag bij
Elandslaagte, verdwijnt de Nederlandse
invloed uit de Zuid-Afrikaanse architectuur.

Joep Walter.

maken had: spoorbruggen, stations, vaak
in verwilderde staat. De Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappy
(NZASM) was opdrachtgever. Architectingenieur Sytze Wopkes Wierda (18391911, ook betrokken bij de bouw van
het Centraal Station in Amsterdam) is
een belangrijke naam in dit verband. Hij
legde niet alleen spoorwegen aan maar
bouwde ook overheidsgebouwen zoals het
Paleis van Justitie en de Oude Raadzaal in
Pretoria: representatieve klassiek opgevatte
gebouwen,met Nederlandse elementen in de
details. In 1897 werd het (later afgebrande)
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specifieke omstandigheden in NederlandsIndië een eigen karakter. Enerzijds waren
er
klimatologische
omstandigheden
(daarom waren bijvoorbeeld geëmailleerde
reclameborden
populair),
anderzijds
moest rekening worden gehouden met
de diversiteit van de bevolking. Er was
reclame in verschillende talen, en er waren
beelden en producten speciaal afgestemd
op bepaalde doelgroepen. Zo werden
dezelfde koekjes voor de moslimbevolking
aangeprezen als 'halal', voor de Europeanen
als 'typisch Hollands'. In Nederlands-Indië
waren moderne reclamebureaus actief
(Aneta, De la Mar) die veel aandacht
schonken aan het 'doelgroepenbeleid'. Voor
het ontwerpen van affiches werden bekende
kunstenaars aangetrokken, zoals Albert
Hahn (1877-1918, affiche voor de Koloniale
Tentoonstelling 1914), Willy Sluiter (18731949, reclame voor kininetabletten), Frits
van Bemmel (1898-1981, reclame voor
Ford) en Menno van Meeteren Brouwer
(1882-1974, tabaksreclame).
Met een (facultatief) bezoek aan de
tentoonstelling in Museum Bronbeek en een
drankje werd het symposium afgesloten.
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Peter Alma, Chris Beekman,
Johan van Hell: Figuratie uit
overtuiging
Lieske Tibbe
Begin 2017 worden er naast en na
elkaar drie tentoonstellingen gehouden
over kunstenaars van wie het werk goed
te vergelijken is (zie onder). Peter Alma
(1886-1969), Chris Beekman (1887-1964)
en Johan van Hell (1889-1952) kozen er alle
drie voor om niet te gaan werken in de toen
allermodernste stijlen (expressionisme,
futurisme, kubisme of volledige abstractie)
maar simpele, herkenbare voorstellingen
te maken. Met taferelen uit het dagelijks
leven, uitgevoerd in eenvoudige, gestileerde
vormen, zou de schilderkunst een
algemeen publiek bereiken - ook degenen
die van huis uit niets aan cultuur hadden
meegekregen, zo meenden zij. Alma en
Beekman kozen hiervoor vanuit hun
communistische levensovertuiging, Van
Hell vanuit het socialisme. In een deel van
hun werk klinkt expliciet een politieke
boodschap door, maar dit hoeft niet altijd
Afb. 1. Chris Beekman, De hondenkar (1916),
Heerenveen, Museum Belvedère.

Afb. 2. Johan van Hell, Straatmuzikanten (1930),
Amsterdam, Stedelijk Museum.

zo te zijn. Hoe dan ook, hun werk spreekt
het huidige museumpubliek (weer) aan;
sommige schilderijen zijn zelfs uitgesproken
'publiekslievelingen' (Afb. 1 en 2). De VVNK
organiseerde op 11 februari een excursie
naar de Van Hell-tentoonstelling in Museum
MORE in Gorssel; een goede reden om de
geëngageerde figuratieve schilderkunst van
alle drie tijdens het Interbellum eens nader
te bekijken.
Chris Beekman
Om met de eerstgeborene te beginnen:
Chris Beekman begon zijn loopbaan op de
Haagse plateelfabriek Rozenburg, waar hij
als dertienjarige ging werken. In interviews
legde Beekman er de nadruk op, dat hij
afkomstig was uit een armoedig milieu.
Zijn vader, kleine ondernemer op de grens
van zelfstandige en loonarbeid, had een
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timmerbedrijfje. Gedeeltelijk had het belang
dat hij aan zijn herkomst hechtte te maken
met zijn latere communistische overtuiging:
'Ik ben trouw gebleven aan de mensen die
niets bezitten'. Zijn afkomst leidde zijn blik,
zei hij. Zijn ouderlijk huis was boven een
bierkelder en naast een kazerne; de Haagse
onderwereld, dronken vrouwen, prostituees,
kortom de zelfkant van het bestaan die hij
later zou schilderen, kende hij van jongs af
aan.
Het werken bij Rozenburg moet hem
niet meegevallen zijn, want later heeft
hij zich alleen maar negatief daarover
uitgelaten, volgens zijn biograaf Ger
Harmsen.1 De Rozenburgfabriek had
een groot aantal minderjarigen in dienst
vanwege de lage loonkosten. Toch waren de
werkomstandigheden in dit bedrijf relatief
gunstig. Jonge plateelschilders werden geacht
zich verder te bekwamen, en met het oog
daarop moesten zij verplicht avondlessen
volgen op de Tekenacademie. Zo kreeg
Beekman zijn eerste scholing als kunstenaar.
De jonge werknemers konden opklimmen
van 'leerling' tot 'gezel' tot 'schilder', en in
deze categorie was Beekman aangeland
toen hij in 1909 de fabriek verliet om als vrij
kunstenaar zijn geluk te beproeven. Omdat
het hele archief van Rozenburg bewaard is
gebleven, zou precies uitgepuzzeld kunnen
worden welk serviesgoed Beekman daar
heeft beschilderd. Vooralsnog zijn via de
literatuur bijdragen van hem te achterhalen
aan drie van de befaamde serviezen
van
Jugendstil-eierschaalporselein
van
Rozenburg (Afb. 3).2
In de fabriek was hij in aanraking
gekomen met de anarchistische beweging,
waar hij actief aan deelnam. Als kunstenaar
was Beekman geschoold in het idioom
van de Haagse School. Maar die stijl paste
niet bij zijn anarchisme: te oppervlakkig en
VVNK Nieuwsbrief 2017 nr 1 pagina 17

Afb.3. Plateelfabriek Rozenburg,
Chocoladeservies (1903).
Chris Beekman was een van de decoratieschilders.

vluchtig, en te veel 'marktkunst' voor een
koopkrachtige elite. Een verblijf in Parijs in
1913 deed hem nader kennismaken met
het werk van Théophile Steinlen (18591923) en Paul Signac (1863-1935), die op
verschillende manieren anarchistische
opvattingen in hun kunst verwerkten. Dat
leidde er toe dat Beekman, na terugkeer in
Holland, enkele pointillistische schilderijen
maakte èn geëngageerde grafiek. Toen
hij ook in zijn schilderkunst sociale
onderwerpen ging weergeven, werden deze
meer en meer vereenvoudigd, gestileerd en
vlak. De houtzagers, kruiwagensjouwers,
hondenkarberijders en handkarduwers die
hij tot ongeveer 1918 vervaardigde behoren
tot zijn meest karakteristieke werk (Afb. 1).
Dat vereenvoudigen en stileren hield
waarschijnlijk verband met de vriendschap
van Beekman met Bart van der Leck
(1876-1958), die hij in 1915 leerde kennen.
Omstreeks dezelfde tijd maakte hij kennis
met Piet Mondriaan (1872-1944) en
Vilmos Huszár (1884-1960).Van der Leck
en Huszár waren van het begin af aan
betrokken bij het tijdschrift De Stijl, het blad
waar Theo van Doesburg (1883-1931) de

trant bleef werken – ook na de Tweede
Wereldoorlog, toen het realisme not done
werd – raakte zijn bijdrage aan de abstracte
avant-garde langzamerhand in vergetelheid.
In het kader van het themajaar Mondriaan
tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl, waar
diverse musea aan meedoen, brengt het
Amsterdamse Stedelijk Museum Beekmans
werk weer voor het voetlicht.

Afb. 4. Chris Beekman, Geometrische compositie
(1918/19), Otterlo, Museum Kröller-Müller.

spil van was. En zo raakte ook Beekman
begin 1919 bij de Stijl-beweging betrokken.
Van ongeveer 1917 tot 1920 maakte ook
hij abstracte composities (Afb. 4). Maar
zijn bemoeienis met De Stijl duurde niet
lang. Binnen de groep rond het tijdschrift
voelde hij zich ideologisch het meest
verwant met de architect Robert van 't Hoff
(1887-1979) en met Peter Alma, beiden
overtuigd communist. Diverse ergernissen
en meningsverschillen, zowel op artistiek
als op politiek gebied, spleten de groep aan
het eind van 1919 uiteen. Beekman, Van 't
Hoff en Alma gelden sindsdien als 'afvalligen
van De Stijl'.3 Het is niet duidelijk wanneer
Beekman zich net als zijn vrienden aansloot
bij de communistische partij, maar hij werd
er een zeer betrokken lid van en brak
met de abstracte kunst omdat deze geen
betekenis had voor de arbeider en zo niet
kon bijdragen aan de klassenstrijd. Hij pakte
zijn vroegere thematiek weer op, maar zijn
stijl werd wel geleidelijk meer realistisch en
zijn onderwerpen werden vanaf omstreeks
1930 meer en meer politiek getint. Omdat
hij voor de rest van zijn leven in deze

Peter Alma
De opening van de tentoonstelling over
Peter Alma in Arnhem vormde de aftrap
van het 100 jaar De Stijl-jaar. Alma, opgeleid
aan kunstacademies in Den Haag en Parijs,
woonde in Parijs tot aan het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog en leerde
Mondriaan kennen toen die daar in 1912
kwam te wonen. Zij hadden zelfs een tijdlang
hun atelier in hetzelfde pand. In het boek
van A.B. Loosjes-Terpstra Moderne kunst in
Nederland 1900-1914 wordt veel aandacht
besteed aan de groep jonge Nederlandse
kunstenaars die omstreeks 1910 in Parijs
woonde, en dus ook aan Alma, maar in de
tentoonstelling in Arnhem ligt het accent op
de periode daarna.4 Via Mondriaan leerde
Alma andere Stijl-kunstenaars kennen,
maar hij hoorde niet tot de kern van de

Afb. 5. Peter Alma, Zaag en Goudviskom (1918),
Amsterdam, Stedelijk Museum.
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beweging en stapte nooit over naar zuiver
abstracte kunst. Reden waarom zijn naam
van met De Stijl in verband wordt gebracht,
is de bespreking van zijn schilderij Zaag en
Goudviskom (1918) in het blad (Afb. 5).5 Dit
werk doet sterk denken aan de abstracte
composities van Bart van der Leck, waarin
geometrische figuren in primaire kleuren in
een wit vlak lijken te zweven; alleen zweven
er in Alma's compositie geen abstracte
figuren maar geabstraheerde, herkenbare
voorwerpen in het rond. Van der Leck
was het ook die Theo van Doesburg had
gevraagd om in De Stijl aandacht aan dit
schilderij te schenken, en daardoor kwam
het in een verder strekkende discussie
binnen de Stijl-kunstenaars terecht: of
men alleen horizontale en verticale lijnen
diende te gebruiken, of ook diagonale. Deze
suggereerden immers beweging en diepte,
en dat was strijdig met het principieel
gebruik van het platte vlak.6 Van Doesburg,
toen nog vlak-adept, keurde Zaag en
Goudviskom genadeloos af als 'onzuiver'.
Peter Alma werd al in 1919 lid van
de communistische partij, maar voor
het uitdrukken van zijn maatschappelijk
engagement koos hij niet uitsluitend, zoals
Beekman, voor de vrije schilderkunst en
grafiek maar ook voor propagandagrafiek
en toegepaste vormgeving. Bekend
geworden zijn zijn bijdragen op het gebied
van de 'beeldstatistiek' (het weergeven
van statistische gegevens door middel van
sterk gestileerde figuurtjes) (Afb. 6).7 Hij
was op dit terrein werkzaam in Wenen,
in 1932 in de Sovjet-Unie tot men daar
ook in de statistieken meer 'realisme'
wilde8, en vervolgens in Amsterdam in
een eigen bureau. Maar zijn reputatie
berust vooral op zijn muurschilderingen in
openbare gebouwen, in zachte maar toch
heldere tinten en (nog steeds) diagonale  
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Afb. 6. Peter Alma, beeldstatistiek Toeneming
bevolking en uitbreiding der stad (1938),
Amsterdam, Stadsarchief.

composities.
Honderden
studenten
klimmen dagelijks via het trappenhuis van
het Oudemanhuispoortgebouw van de
Universiteit van Amsterdam langs Alma's
Geschiedenis der Wetenschap (1951); nog
eens duizenden reizigers passeren in het
Amstelstation zijn twee wanden vullende
De wereldomvattende betekenis van het
spoorwegwezen, en de technische vooruitgang
daarvan (1939) (Afb. 7), en zijn daar uit
het voormalige Marnixbad overgeplaatste
tegeltableau Compositie (1955). Niet
iedereen zal weten wie de maker was van
deze monumentale kunst, maar zoals zijn
bedoeling was is deze wel voor een groot
publiek bereikbaar.

Afb. 7. Peter Alma, detail wandschildering
De wereldomvattende betekenis van het
spoorwegwezen (1939), Amsterdam, Amstelstation.

Johan van Hell
Johan van Hell is tegenwoordig
waarschijnlijk de meest bekende van de
drie. Vanaf zijn veertiende jaar volgde
hij kunstopleidingen: eerst aan de
Quellinusschool te Amsterdam (een
kunstnijverheidsopleiding), daarna aan de
Rijksnormaalschool voor Tekenleraren, en
om zich geheel te bekwamen in de vrije
schilderkunst ook nog aan de avondklassen
van de Rijksacademie. Tegelijk volgde hij
muzieklessen; hij specialiseerde zich als
klarinettist. Van meet af aan stond hem
een dubbele carrière voor ogen, in de
muziek en in de beeldende kunst. En dat
lukte. In 1915 werd hij vaste vervangerklarinettist bij het Concertgebouworkest;
daarnaast was hij vanaf 1911 wisselend
werkzaam als tekenleraar en als vrij
kunstenaar. Van zijn muzikale activiteiten
is nog één geluidsfragment overgebleven
en op de tentoonstelling te beluisteren.
Ook heeft hij meermalen leden van het
Concertgebouworkest geportretteerd.
Verder leidde zijn dubbele loopbaan, in
combinatie met zijn sociaal engagement, er
toe dat het onderwerp 'straatmuzikanten'
bijzonder vaak in zijn werk voorkomt
(Afb. 2). Na een eerste fase van zwaargetint
min of meer expressionistisch werk, begint
hij omstreeks 1925 met de thematiek

waardoor hij bekend geworden is:
stadstaferelen uit het dagelijks leven, zoals
gezegd veel muzikanten maar ook veel
marktkramen, viskarren en fruitstalletjes,
in een gestileerde vormgeving en heldere
kleuren. Net als bij Alma duikt ook bij hem
de diagonaal veel op in zijn composities,
maar waar Alma deze vooral gebruikt om
beweging uit te drukken, dient deze bij Van
Hell voornamelijk om in een vrij vlakke
compositie veel te laten zien ('opgeklapte'
toonbanken bijvoorbeeld).
Het socialisme was bij hem een
constante factor in zijn leven en in zijn werk;
behalve zijn geëngageerde thematiek geeft
ook zijn voor de socialistische beweging
ontworpen propagandamateriaal daar blijk
van. Met anarchisme of communisme had hij
niets van doen, maar ook niet met artistiek
radicalisme in de vorm van abstractie. Met
De Stijl had hij geen enkele binding – maar
toch: in zijn schilderij Kleedjes kloppen

Afb. 8. Johan van Hell, Kleedjes kloppen (1935),
Arnhem, Museum voor Moderne Kunst.

(1935) wordt een vloerkleed onder handen
genomen dat sprekend lijkt op door Bart
van der Leck voor de firma Metz & Co.
ontworpen exemplaren (Afb. 8).9 In de
tentoonstellingscatalogus wordt het tafereel
uitgelegd als parodie op de burgerlijkheid,
onder andere omdat het vloerkleed niet
asymmetrisch is zoals bij van der Leck, en
dus een 'verburgerlijkte' vorm is van diens
werk.10 Mij lijkt het niet onmogelijk dat
Johan van Hell hiermee Van der Leck, en
met hem de compromisloze abstractie van
De Stijl, flink met de mattenklopper heeft
willen geven.
•

•

•

Literatuur
Johan van Hell op klare toon, Museum
MORE, Gorssel, 9 okt. 2016 - 12 februari
2017. Catalogus Johan van Hell, schilder
en musicus, Houten (Terra), 2016, € 20.
Peter Alma.Van De Stijl naar communisme,
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Noten
Ger Harmsen, Chris Beekman, Een
kunstenaarsleven, 1887-1964, Nijmegen/
Otterlo, 1999, 13.
2
Het betreft een koffieservies met
wapens en bloemen voor koningin Emma
uit 1901, een met seringen gedecoreerd
chocoladeservies uit 1903 (cat. tent.
Rozenburg 1883-1917, Geschiedenis van
een Haagse fabriek, Den Haag (Haags
Gemeentemuseum), 1983, 208; Yvonne
Brentjes, Rozenburg. Plateel uit Haagse kringen
(1883-1917), Den Haag/Zwolle, 2007,149151), en een serie schaaltjes uit 1905 (C.H.
1

VVNK Nieuwsbrief 2017 nr 1 pagina 20

VVNK Nieuwsbrief 2017 nr 1 pagina 21

Koopman, 'Een merkwaardig schaaltje van
Rozenburg', Antiek 18 (1983) nr.1, 15-18).
3
Zie voor deze conflicten: Lieske Tibbe,
Een revolutie gaat aan gekijf ten onder: De Stijl
en de 'Russische kwestie', najaar 1919. Een
briefwisseling tussen Theo van Doesburg, Chris
Beekman, Robert van 't Hoff, J.J.P. Oud en Antony
Kok, met inleiding en annotaties. Electronische
publicatie Radboud Universiteit Nijmegen,
2006, http://hdl.handle.net/2066/27565
4
A.B. Loosjes-Terpstra, Moderne kunst in
Nederland 1900-1914, Utrecht, 1959 (en
online te raadplegen via de DBNL), 16-31
5
Theo van Doesburg, 'Aanteekeningen bij
Bijlage XII. De zaag en de goudvischkom van
P. Alma', De Stijl 1 (1918) nr. 8, 91-94.
6
Els Hoek, 'Piet Mondriaan', en Cees
Hilhorst, 'Bart van der Leck', in: Carel
Blotkamp e.a., De beginjaren van De Stijl
1917-1922, Utrecht, 1982, resp. 68-70 en
182-183.
7
Wim Jansen, Beeldstatistiek Peter Alma,
Amsterdam, 2014.
8
'De toepassing van de beeldstatistiek in
de Sowjet-Unie (Voordracht van den heer
P. Alma)', Cultuur der U.d.S.S.R. 5 (1934), No.
64, 14-15.
9
Zie de afbeeldingen in Petra Timmer, Metz
& Co, de creatieve jaren, Rotterdam, 1995,
106-110.
10
Aldaar, 33. Nog even iets over deze
catalogus: op enkele toevoegingen na, is
deze geheel identiek met de catalogus Johan
van Hell 1889-1952, Arnhem (Museum
voor moderne kunst) 2006, zonder dat dit
vermeld wordt. Eén boek voor de prijs van
twee dus.

Afb. 2.

Verloren gewaande Van der
Hoef teruggevonden?

soepele kleding vereiste. [...] Zij danste met
vloeiende, harmonische bewegingen [...].
Afb. 4 (de foto is niet zo mooi maar
de stand van het hoofd komt het meeste
overeen met de afbeelding 1a. En ze danst
ook op blote voeten!)

Lieske Tibbe

VVNK Nieuwsbrief 2017 nr 1 pagina 22

Mochten geïnteresseerden het beeld
willen zien, gaarne contact via e-mail:
willemsen-wilba@home.nl.

Afb. 4.

blokachtige beeldjes, zal dit beeld niet snel
met hem in verband brengen, zeker niet met
deze gedraaide (oorspronkelijke?) sokkel
van Keller & Querin uit Frankrijk. Het is
een vrij groot beeld: 70 cm exclusief sokkel.
Navraag naar de herkomst van het beeld bij
de antiquair leverde alleen de opmerking op
'uit een rijke Belgische familie'.
Over Van der Hoef zijn twee boeken
te raadplegen: De catalogus Amstelhoek
1897-1910 (Museum Het Princessehof,
Leeuwarden, 1986), en L.F. Jintes en J.T. PolTyszkiewicz, Chris van der Hoef 1875-1933
(Leiden/ Assen/ Gent 1994), een deel uit de
monografieënserie van het Drents Museum.
Het laatste, zeer uitvoerige, boek biedt meer
houvast. Op pagina 79 staan de intrigerende
regels. 'In het najaar van 1909 exposeert
Van der Hoef op de tentoonstelling van
Arti een Dansende vrouwenfiguur die in
brons is uitgevoerd (prijs fl. 475,00). Van
deze plastiek is geen afbeelding bekend,
maar het moet gezien de prijs een van
de grootste beelden zijn die hij ooit heeft
gemaakt. Het is een uitbeelding van de
toen nogal revolutionaire en veelbesproken
balletdanseres Isadora Duncan [...]. Zij
keerde zich tegen het gekostumeerde
theaterballet van die tijd en propageerde het
gebruiken van de natuurlijke lichaamsvorm
als expressiemiddel, hetgeen simpele,

Je zou kunnen zeggen dat zij de Nieuwe
Kunst in de dans bracht [...]. Het is uit dat
oogpunt niet verwonderlijk dat Van der
Hoef geboeid was door deze danseres.' En
in de oeuvrelijst van plastieken in ditzelfde
boek (pg. 252) staat als nr. 20: 'Dansende
vrouwenfiguur [Duncan?], brons/brons,
1909/1910'.
Dit leverde voldoende aanknopings
punten op om een aankoop te wagen, en,
schrijft de nieuwe eigenaar: "Thuis begint dan
het grote genieten. Hoe treffend heeft Van der
Hoef de bewegingen van de danseres kunnen

Afb. 3.

Afb. 1.

Ons lid René Willemsen, verzamelaar
van met name gebruiksvoorwerpen uit de
periode van de Art Nouveau, trof tot zijn
verrassing bij een antiquair in Antwerpen
een fraaie bronzen kleinplastiek aan (Afb. 1,
2, 3), met de signatuur van C.J. van der Hoef
(Afb. 2). Kon dit gemaakt zijn door de als
ceramist en medailleur bekende Chris van
der Hoef (1875-1933)? Wie denkt aan zijn
sobere, spaarzaam en streng gedecoreerde
aardewerk en zijn tamelijk gestileerde,

bevriezen en het toch een dynamische uitstraling
te geven. Hij moet haast vanaf foto's gewerkt
hebben! Uitzonderlijk gedetailleerd, bijzondere
houding en expressie, maar bovenal perfect
massief gegoten (gewicht 20 kilo). Verloren
wasmethode, en daarmee waarschijnlijk het
enige exemplaar (Afb. 3). Het beeld is intussen
opgenomen in het Rijksbestand beeldende
kunst en ter kennisgeving aangemeld bij het
Drents Museum. Omdat het voorlopig niet
tentoongesteld zal worden wil ik de lezers
van VVNK 1900 door middel van dit schrijven
kennis laten nemen van dit uitzonderlijke werk
van Chris van der Hoef. Na ruim 100 jaar
eindelijk weer in beeld!"
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Tentoonstellingsagenda
per februari 2017

Fotoimpressie bezoek
aan museum MORE.
Foto's Eef de Hilster.
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Mondriaan tot Dutch Design. 100
jaar De Stijl.
Agenda voor heel het jaar 2017.
De Stijl was een tijdschrift, in 1917 in
Leiden opgericht door kunstenaar Theo
van Doesburg. Belangrijke leden van De Stijl
waren onder andere Piet Mondriaan, Bart
van der Leck en Gerrit Rietveld. Maar De Stijl
was véél meer: een stroming, een beweging,
een denkschool, ontstaan op de puinhopen
van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Die verwoestende oorlog zorgde voor
een technologische en industriële innovatie
en nieuwe denkrichtingen en ideeën
op het gebied van kunst, vormgeving en
kleurgebruik. Voor Van Doesburg stond
samenwerking
centraal.
Kunstenaars,
ontwerpers en architecten moesten
samenwerken om een vrolijke, optimistische,
'beeldende' invloed op het hele leven uit te
oefenen. Daarbij werd gebruikgemaakt van
de heldere, primaire kleuren blauw, geel en
rood en veel horizontale en verticale lijnen.
Die moesten samen zorgen voor levendige
en vrije kunstwerken, ontwerpen en
architectuur. De Stijl oefende ook invloed
uit in het buitenland: zo waren er contacten
met de Duitse opleiding voor beeldend
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kunstenaars, ambachtslieden en architecten
genaamd Bauhaus en de Russische
constructivisten. Onder invloed van Theo
van Doesburg evolueerde Bauhaus zelfs in
de richting van het modernisme. Meubelen,
kleding, gebruiksvoorwerpen voor in huis,
huizen, straten, ja zelfs hele steden: alles
moest (en werd) anders. Het moest simpeler
en functioneler en ook maatschappelijk
relevanter zijn dan voorheen. De
kunstenaars die zich rondom het tijdschrift
De Stijl verzamelden wilden niet het minste:
een betere, optimistische toekomst in een
nieuwe wereld. Vernieuwende vormen. Het
is precies diezelfde wens, de samenleving van
de toekomst vormgeven, die de ontwerpers
van Dutch Design aan de kunstenaars en
ontwerpers van De Stijl koppelt. De twee
stromingen delen hetzelfde gedachtegoed,
maar hun vormentaal is verschillend. De
Stijl ging vooral voor eenvoud, Dutch
Design uit zich meer in verscheidenheid.
Het begrip Dutch Design werd in 1993
voor het eerst genoemd door een Italiaanse
journaliste tijdens de Salone del Mobile
van dat jaar in Milaan. De eerste Dutch
designers baseerden zich rechtstreeks op
het werk van Gerrit Rietveld die zijn hele
leven zocht naar vernieuwende vormen
die voor iedereen bereikbaar moesten
zijn. Samengaan van ambacht en industriële
productie waren essentieel voor Gerrit

In december 2015 schonk Renée
Smithuis het kapitale doek Gezelschap aan
een tafel van de kunstenaar Toon Kelder
aan Stedelijk Museum Alkmaar. Op de
achterzijde van het schilderij bleken twee
oude labels te zitten met een verwijzing naar

In deze tentoonstellingsagenda van
deze 'Rond 1900' worden bij de musea wel
alleen de tentoonstellingen kort genoemd
die al lopen. In de volgende uitgaven van
de tentoonstellingsagenda worden de
VVNK Nieuwsbrief 2017 nr 1 pagina 26

Selderbeek waren gekocht en sindsdien
door de erven goed zijn bewaard. Deze
"goed bewaarde geheimen" zijn nu voor
het eerst in de speciale aan Selderbeek
gewijde tentoonstelling in Stedelijk Museum
Alkmaar te zien.

de collectie Selderbeek. In de verzameling
Bergense School van Stedelijk Museum
Alkmaar waren al eerder vijf werken met
de herkomst Wim Selderbeek opgenomen.
Over de man en zijn verzameling was echter
nauwelijks iets bekend, dit in tegenstelling
tot de Bergense School-verzamelaar Piet
Boendermaker waaraan Stedelijk Museum
Alkmaar in 2015 een tentoonstelling wijdde.
De schenking van het doek van Toon
Kelder was een goede aanleiding om nader
onderzoek te doen naar Wim Selderbeek
en zijn collectie. Dit onderzoek, verricht
door gastconservator Kees van der Geer,
heeft tot verrassende inzichten en nieuwe
ontdekkingen geleid.
De
privéverzameling
van Wim
Selderbeek is nu voor het eerst in zijn
totaliteit gereconstrueerd. Daaruit blijkt
dat deze opvallend sterk van kwaliteit
is geweest, met een uitgelezen selectie
werken van toonaangevende kunstenaars
als Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder,
Charley Toorop en Arnout Colnot. Maar dat
niet alleen. Dit onderzoek heeft bovendien
onbekende meesterwerken van Jan Sluijters
en andere tijdgenoten aan het licht gebracht.
Veelal schilderijen die direct door
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Amsterdam - Hermitage Amsterdam
0900-437648243 / www.hermitage.nl
1917. Romanovs & Revolutie; t/m
17 september 2017.
Honderd jaar na het uitbreken
van de Russische Revolutie opent de
Hermitage Amsterdam in februari 2017
de tentoonstelling '1917. Romanovs &
Revolutie. Het einde van een monarchie'.
Met meer dan 250 objecten, afkomstig uit
de Hermitage St.-Petersburg, het Russisch
Staatsarchief in Moskou en het Artillerie
Museum in St.-Petersburg, heeft deze
tentoonstelling exclusiviteit voor WestEuropa. Films, foto's, schilderijen, toegepaste
kunst en historische documenten vertellen

Tsaar Nicolaas II en tsarevitsj Aleksej, ca. 1910 © GARF,The State Archive of the Russian Federation, Moscow.

Alkmaar - Museum Alkmaar
072-5489789 /  
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Sluijters, Gestel, Kelder; De passie
van verzamelaar Wim Selderbeek;
t/m 20 augustus 2017.
Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel,
Toon Kelder, Kees Maks. Al deze schilders
waren vertegenwoordigd in de collectie
van de markante Amsterdamse handelaar
Wim Selderbeek (1884-1963). Selderbeek
verkreeg zijn kapitaal door de handel in
wild en gevogelte en later ook in luxe auto's.
In de jaren twintig van vorige eeuw begon
hij met het verzamelen van Nederlandse
eigentijdse kunst. Stedelijk Museum Alkmaar
reconstrueerde deze collectie en bezorgt
de (top)werken uit zijn verzameling weer
de aandacht die zij verdienen. Bijzonder
in de tentoonstelling is het grote aantal
schilderijen dat uit particuliere collecties is
opgedoken; onbekende meesterwerken die
voor het eerst te zien zijn.

Spaanse danseres, 1906, Jan Sluijters, olieverf op doek - Collectie Singer Laren, bruikleen uit particulier bezit.

exposities besproken, die later in het jaar
worden gehouden.

Wim Selderbeek, Hendrika Selderbeek-Soeting, Riet,Wim jr., Bergen aan Zee, 1929.

Rietveld en dat geldt ook voor de eerste
generatie Dutch designers, opgeleid op
de beroemde designscholen van Arnhem
en Eindhoven. Dutch Design ging in de
afgelopen 25 jaar de wereld over en
is in 2017 vooral te zien in hét Design
District van Nederland: Brabant, Tilburg
en Helmond. De volledige agenda 2017 is
te zien op: www.mondriaantotdutchdesign.
nl. De Stijl is zonder twijfel de belangrijkste
bijdrage van Nederland aan de cultuur van
de 20ste eeuw. Wat begon als de naam van
een tijdschrift werd uiteindelijk een icoon
van moderniteit over de hele wereld. In
2017 vieren we dat deze wereldberoemde
avant-garde kunstbeweging precies honderd
jaar geleden werd opgericht. Dé vraag
die De Stijl stelde: hoe geef je de nieuwe
samenleving van de toekomst vorm? Een
betere, hoopvolle toekomst, geloof in de
vooruitgang, optimisme én humor, dat was
De Stijl. En dat zijn precies de thema's waar
het huidige Dutch Design – in binnen- en
buitenland – nog steeds mee bezig is. Hella
Jongerius, Maarten Baas en Piet Hein Eek
zijn maar enkele van de Dutch Designers
die ver buiten de Nederlandse grenzen
hun roem vergaarden. In 2017 zijn overal
in Nederland De Stijl en Dutch Design
te vinden: in Leiden, Den Haag, Drachten,
Eelde, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven,
Bergeijk, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg,
Helmond, Oisterwijk, Winterswijk, Arnhem,
Harderwijk en in Het Nationale Park De
Hoge Veluwe. 1917-2017: honderd jaar
waarin Nederlanders de wereld (opnieuw)
trachtten vorm te geven.

Piet Mondriaan, Bloemen.

Amsterdam - Museum het Schip
020-4182885 / www.hetschip.nl
Als onderdeel van de grote expositie van
Jessurun de Mesquita in het Joods Historisch
Museum zal Museum Het Schip vanaf 2 maart
onder de naam "Straatfantasten" een kleine
expositie organiseren met grafisch werk
van deze bijzondere Amsterdamse School
kunstenaar. Het gaat om een selectie van
werk in het bezit van het Joods Historisch
Museum dat daar niet getoond wordt. Wist
u dat De Mesquita ook voorkanten van het
tijdschrift Wendingen heeft gemaakt?

Tot de topstukken van de tentoonstelling
behoren kledingstukken en portretten van
het tsarenpaar, speelgoed en tekeningen
van hun kinderen, de acte van abdicatie
(facsimile) van Nicolaas, kunstwerken uit
Ruslands 'zilveren eeuw', diverse Fabergéobjecten en een van de moordwapens.

Amsterdam - Rijksmuseum
020-6747000 / www.rijksmuseum.nl
Mondriaans bloemen; De Stijl en
Metz & Co: Bart van der Leck; t/m
13 april 2017.
Piet Mondriaan (1872-1944) tekende en
schilderde tussen 1900-1912 verschillende
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De Stijl en Metz en Co: Bart van der Leck.

het indrukwekkende en aangrijpende
verhaal van het mondaine St.-Petersburg
en de bloeiende kunst aan het begin van de
twintigste eeuw, het tsarenpaar Nicolaas
II en Alexandra en de explosieve politieke
en sociale omstandigheden tijdens hun
regering. Het publiek ervaart in woord en
beeld hoe de keuzes en beslissingen van
de tsaar de revolutie en het einde van 300
jaar Romanovs in Rusland onafwendbaar
maakten. Heel nabij komen de laatste
levensjaren van het tsarengezin, tot aan
hun moord. 1917: hét kantelpunt in de
Russische geschiedenis. De laatste tsaar en
de revolutie, een eeuw later exclusief in
Amsterdam.

bloemen, zoals de zonnebloem en de
chrysant. Op zijn tekeningen gaf Mondriaan
meestal één bloem weer; als triomferende
solist maar soms ook als kwetsbare eenling.
De bloemen kunnen mystieke begrippen
uitdrukken en komen voort uit zijn fascinatie
voor de cyclus en krachten van de natuur.
Deze werken worden in Nederland nog
altijd als 'potboilers' beschouwd: werken
die hij maakte omdat daarvoor wél kopers
waren, in tegenstelling tot zijn abstracte
werk.
De bruiklenen zijn afkomstig uit het
Gemeentemuseum in Den Haag en een
particuliere collectie.
Behalve Mondriaans bloemen is een
kleine presentatie over De Stijl en Metz &
Co: Bart van der Leck te zien, met ontwerpen
die Bart van der Leck (1876-1958) maakte
voor het warenhuis Metz & Co. Van der
Leck stond bekend om zijn gebruik van
primaire kleuren en geometrische vormen
en werd als voormalig De Stijl-kunstenaar
gevraagd om o.a. tapijten, kleuren voor

Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
020-5732911 / www.stedelijk.nl
De Stijl in het Stedelijk; t/m 21 mei
2017.
Vlnr:Theo van Doesburg, Counter-Composition V, 1924, en Isa Genzken, Untitled, 2012

Jessurun de Mesquita, voorblad Wendingen.

Art nouveau-japon van witte tule op een witsatijnen onderkleed. Moskou, atelier van
Nadezjda Lamanova, 1912–14. © State Hermitage Museum, St Petersburg.

Amsterdam - Joods Historisch Museum
020-5310311 / www.jhm.nl
Samuel Jessurun de Mesquita
(1868-1944); t/m 11 juni 2017.
Zie de informatie over onze excursie
van 4 juni elders in dit blad.

interieurstoffen en een logo te ontwerpen.
De ontwerpen zijn tijdelijke bruiklenen van
particulieren.

Amsterdam - Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl
Prints in Paris - Van elitair tot populair; van 3 maart t/m 11 juni
2017.
Het Van Gogh Museum heeft met 1.800
Franse prenten uit het fin de siècle (18901905) een toonaangevende prentencollectie.
De tentoonstelling Prints in Paris 1900
neemt je mee naar het Parijs van die tijd.
Met enerzijds de prenten die tot de hoge
kunst werden verheven, alleen te zien in
privécollecties van de elite, chique theaters
en exclusieve galeries. En anderzijds met
wereldberoemde affiches, zoals Le Chat
Noir en Le Moulin Rouge, die de publieke
ruimte vulden op boulevards en in volkse
cafés.
Prints in Paris 1900 brengt beide
werelden opnieuw tot leven, en geeft een
rijk geschakeerd beeld van het opwindende
Parijse culturele leven.
In 2017 is 'Frankrijk' het centrale thema
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Apeldoorn - CODA museum
055-5268400 / www.coda-apeldoorn.nl
De Stijl - Een bloemlezing uit de
vaste collectie; t/m 28 mei 2017.
CODA heeft een collectie van ruim
300 stukken ADO-speelgoed uit de jaren
1925 tot en met 1955 ontworpen door Ko
Verzuu. Deze verzameling vertegenwoordigt
ongeveer de helft van alle stukken speelgoed
die Ko Verzuu voor ADO heeft ontworpen.
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Van Art Nouveau tot Art Deco; van
17 maart t/m 11 juni 2017
Keramiek
uit
de
Arnhemsche
Fayencefabriek. Elegant Arnhems sieren gebruiksaardewerk in de stijl van de
Art Nouveau en Art Deco, met speciale
aandacht voor de Benno Steenaert collectie.
Zie verder de beschrijving van onze
excursie op 6 mei naar Oosterbeek elders
in dit blad.
Alma was een goede netwerker,
onderhield talloze contacten in binnen- en
buitenland en reisde regelmatig af naarWenen
en de Sovjet-Unie om gelijkgestemden te
ontmoeten. Hij ontwikkelde zich als een
echte spin in het web op artistiek gebied en
was medeorganisator van (internationale)
tentoonstellingen, vaak met een politieke
signatuur.
Alma's maatschappelijke betrokkenheid
was onmiskenbaar en vormt de rode
draad in de tentoonstelling. In zijn werk
wordt duidelijk hoe hij hieraan vormgaf:
hij was er voor de gemeenschap, stelde
maatschappelijke thema's aan de orde
en hij reageerde met zijn werk op de
wereldproblematiek van die tijd. Speciaal
voor het De Stijl-jaar wordt dieper ingegaan
op zijn relatie tot De Stijl en het gegeven
dat overeenkomstige opvattingen over een
nieuwe maatschappij tot volstrekt andere
kunstuitingen kunnen leiden.
De tentoonstelling geeft een overzicht
van Alma's productieve leven als kunstenaar.
De nadruk ligt op Alma's schilderijen uit de
jaren 1910-1930, vrije en toegepaste grafiek,
beeldstatistieken, zijn (ontwerpen voor)
monumentale kunst zoals muurschilderingen
en documentair materiaal, onder andere uit
het archief van de erven Alma.
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Gerrit Willem van Blaaderen,Vijver in het Vondelpark (detail), z.j. Langdurig bruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

van de tentoonstellingen en activiteiten in
het Van Gogh Museum.

Arnhem - Museum voor Moderne Kunst
Arnhem
026-3775300 / www.mmkarnhem.nl
Peter Alma. Van de Stijl tot communisme; t/m 19 maart 2017.
Museum Arnhem sluit aan bij het jaar
van de Stijl en brengt voor het eerst sinds
vijftig jaar een museaal overzicht van Peter
Alma die zijn leven wijdde aan het creëren
van kunst voor de samenleving. Te zien
zijn bijzondere bruiklenen van musea en
particulieren, aangevuld met werken en
persoonlijke documenten uit de collectie
van de erven Alma.
Overtuigd communist, idealist, een man
met een missie. Peter Alma had als doel om
beeldende kunst voor de samenleving te
maken: kunst die toegankelijk en begrijpelijk
is voor het grote publiek. Als goede vriend
van Mondriaan maakte hij de oprichting
van De Stijl van dichtbij mee. Hoewel
hij door het idee van de beweging werd
aangetrokken, namelijk om kunst te maken
voor een nieuwe, betere wereld, vond hij
de abstracte vormtaal onbegrijpelijk voor
de gewone man. Daarom ontwikkelde Alma
een vereenvoudigde, figuratieve beeldtaal
en koos maatschappelijke onderwerpen
als arbeiders, kapitalisme en revolutie.
Hij begon zijn carrière als schilder, maar
geïnspireerd door de Oktoberrevolutie
richtte hij zich al snel op kunstvormen
met een groter bereik, zoals houtsneden,
beeldstatistiek (informatieve illustraties) en
muurschilderkunst.

Wandschildering Amstelstation Amsterdam.

Théophile Alexandre Steinlen, Affiche voor de tournee van Le Chat Noir, 1896, lithografie in
twee kleuren op bruin velijnpapier, 140 cm x 100 cm,Van Gogh Museum, Amsterdam.

Een kleine bloemlezing uit de CODA
collectie toont de invloed van De Stijl op
het houten ADO speelgoed van ontwerper
Ko Verzuu, het werk en de ontwikkeling van
beeldend kunstenaar César Domela (19001992) (zie ook bij het museum Dr8888) en
de sieraden van Nederlandse kunstenaars.

Stijlloos; t/m 7 mei 2017.
De tentoonstelling toont hoe de
Nederlandse beeldende kunst zich in
de eerste decennia van de vorige eeuw
ontwikkelde. Hoe gaven kunstenaars als Jan
Mankes, Jan Sluijters, Lodewijk Schelfhout,
Charley Toorop en Carel Willink uiting aan
dezelfde maatschappelijke vraagstukken
als De Stijl-kunstenaars? Zie verder de
beschrijving van onze excursie op 6 mei
naar Oosterbeek elders in dit blad.
Bergen NH - Museum Kranenburgh
072-5898927 /  
www.museumkranenburgh.nl
Rondom de Bergense school. Een
collectieverkenning; t/m 19 maart
2017.
In deze tentoonstelling kijkt Museum
Kranenburgh samen met hedendaags
kunstenaar Krijn de Koning naar de eigen
collectie landschapsschilderijen van de
Bergense School en tijdgenoten. Krijn
de Koning koos met de conservatoren
vijfenveertig werken van onder meer Leo

Den Haag - Gemeente Museum Den
Haag
070-3381111 / www.gemeentemuseum.nl
Piet Mondriaan en Bart van der
Leck, de uitvinding van een nieuwe
kunst; t/m 21 mei 2017.
In het kader van "100 jaar De Stijl" is
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Piet Mondriaan Compositie No. 3 met kleurvlakjes, 1917, olieverf
op doek 48 x 61 cm. Gemeentemuseum Den Haag.

en pasteltekeningen in de expositie komen
vrijwel geheel uit particulier bezit en
zijn nog nooit in het openbaar getoond.
Dankzij speurwerk van twee kleindochters
van de schilder zijn werken uit binnen- en
buitenland bij elkaar gebracht.

Sipke van der Schaar.

Beverwijk - Museum Kennemerland
0251-214507 /
www.museumkennemerland.nl
Sipke van der Schaar in Kennemerland; 4 maart t/m 18 juni 2017.
Museum Kennemerland toont werken
van de schilder-tekenaar Sipke van der Schaar
(1879-1961). Deze kunstenaar woonde een
deel van zijn leven in Velsen, Beverwijk en
Heemstede. In de jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw was Kennemerland nog
voor een flink deel ongerepte natuur. Daarin
vond Van der Schaar zijn inspiratie. Hij was
ook een groot liefhebber van zee en strand
en bracht met zijn familie vele vakanties
door in Wijk aan Zee en hij schilderde er
dorps- en zeegezichten. Hij behoorde tot
de groep experimentele kunstenaars, onder
wie Leo Gestel en Jan Sluiter.
De ruim tachtig schilderijen, aquarelles

het Gemeentemuseum met 's werelds
grootste Mondriaan-collectie - en tevens
een van de grootste De Stijl-collecties
- het middelpunt van dit feestelijke jaar.
Vier tentoonstellingen zetten de groep
hemelbestormers op het erepodium dat
zij verdienen. Op 11 februari trapte het
museum af met een tentoonstelling over de
ontstaansgeschiedenis van een nieuwe kunst
die de wereld voorgoed heeft veranderd.
Drachten - Museum Dr8888
0512-515647 / www.museumdrachten.nl
César Domela, De Stijl in kunst en
typografie; t/m 2 april 2017.
Het themajaar "100 jaar De Stijl" begint
in Museum Dr8888 met de tentoonstelling
César Domela, De Stijl in kunst en typografie.
César Domela Nieuwenhuis (1900-1992)
was graficus, fotograaf, typograaf, edelsmid
en lid van kunstbeweging De Stijl. Hij heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de
kunstbeweging door de introductie van
reliëfs en door elementen uit De Stijl
en constructivisme toe te passen op de
vormgeving van advertenties en typografie.
Hij was de jongste zoon van politicus
en grondlegger van de socialistische
beweging in Nederland, Ferdinand Domela
Nieuwenhuis (1846-1919). De herinnering
aan Ús Ferlosser, zoals deze laatste door
de Friezen in de Zuidoosthoek genoemd

wordt, wordt levend gehouden in Museum
Heerenveen.
Museum
Dr8888
toont
een
dwarsdoorsnede van deze duizendpoot: van
zijn ontwerpen voor tijdschriften tot zijn
reliëfs. Naast werken van César Domela
zijn op de tentoonstelling werken te zien
van collega-kunstenaars Theo van Doesburg
en Thijs Rinsema, alsmede Piet Zwart, Jac
Jongert en andere vormgevers en typografen
die zowel door het constructivisme als De
Stijl zijn beïnvloed.
Gouda - Museum gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Kunstaardewerkfabriek Ed. Antheunis;
t/m 28 mei 2017.
Verzamelaar Peter Bierens heeft begin
vorig jaar een groot deel van zijn collectie
aardewerk van de Kunstaardewerkfabriek
Ed. Antheunis aan Museum Gouda
verkocht. Het museum besloot tot deze
aankoop omdat deze fabriek in de collectie
ondervertegenwoordigd
was.
Deze

Kunstaardewerkfabriek Antheunis.

Bart van der Leck, De storm, 1916, olieverf op doek,
118 × 159 cm. Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Gestel, Dirk Filarski, Arnout Colnot, Gerrit
Willem van Blaaderen en Edgar Fernhout.
Hij verbindt de landschappen met de
bosrijke omgeving van het museum door
ze op te nemen in een ruimtevullende
kleurencompositie.
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Nunspeet - Noord-Veluws Museum
0341-250560 /
www.noord-veluws-museum.nl
Jos Lussenburg, markant palet; t/m
11 juni 2017.
Nieuw-Buinen - Keramisch Museum
In het Noord-Veluws Museum is een
Goedewaagen
0599-616090 /   tentoonstelling te zien waarin het werk van
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl kunstschilder Jos Lussenburg centraal staat.
Nederland breit in de keramiek, Lussenburg (1889-1975) was een kunstenaar
2 historische ambachten hand in met veel talenten; zijn passie voor de
schilderkunst was even groot als die voor
hand; t/m 26 maart 2017.
Met als curator de Nederlandse de muziek. Als kunstschilder én leermeester,
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als begenadigd violist, inspirerend dirigent
van (amateur)orkesten en als directeur van
muziekscholen in de regio groeide hij uit tot
de spil van het naoorlogse kunstleven op de
Noordelijke Veluwe.
Het meest bekend is Lussenburg
geworden met schilderijen van het leven
op en rond de Zuiderzee. Lussenburg laat
zich door zijn schilderijen kennen als een
bevlogen romanticus. Vanuit zijn jeugd in
Enkhuizen voelde hij zich verbonden met
de voormalige Zuiderzee. De grijze luchten,
de schuimende golven, de tjalken en botters,
de stoere zeemannen die het schip op de
onstuimige zee op koers houden, geven een
verlangen weer naar een verdwenen zee.
Een infectie aan zijn linker wijsvinger
maakte in 1923 een einde aan zijn carrière
als violist. Lussenburg ging zich nu helemaal
toeleggen op schilderen en tekenen en
ontwikkelde vanuit het impressionisme
een eigen, karakteristieke en expressieve
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stijl. Zijn schilderijen zijn levendig en
dynamisch, maar vaak ook wel verstild.
Hoewel Lussenburg niet ten onrechte het
stempel van 'Zuiderzeeschilder' gegeven
werd, kent zijn oeuvre een breed scala
aan onderwerpen en bestemmingen (ook
buitenland). Lussenburg geeft met zijn
figuren en landschappen, boerenvrouwen
met hun traditionele mutsen, boerderijen,
hooibergen, herfstbossen of pittoreske
stadsgezichten een sfeervolle impressie van
een tijd die voorbij ging. Indrukwekkend
zijn de schilderijen over thema's die hem
bezighielden, zoals Beethoven, de Vliegende
Hollander en Bijbelse taferelen.
Tijdens zijn leven genoot het werk van
Lussenburg landelijke bekendheid. Zijn
schilderijen werden veelvuldig buiten de
Veluwe geëxposeerd. Nog altijd zijn de
schilderijen van Lussenburg op de Veluwe
en in de voormalige Zuiderzeestadjes erg
bekend en geliefd. Met deze tentoonstelling
wil het museum het werk van Lussenburg
als één van de toonaangevende kunstenaars
van de Noordelijke Veluwe weer landelijk
onder de aandacht brengen.
Jaap Hiddink, een veelzijdige
Nunspeetse impressionist; t/m 2
april 2017.
Het Noord-Veluws Museum is tijdelijk

Jaap Hiddink in zijn atelier.

textielkunstenares
en
breispecialiste
Constance Willems heeft de Stichting
Keramisch Museum Goedewaagen een
kleine tentoonstelling over de weergave
in voornamelijk keramiek van het aloude
ambacht van het breien. Het museum zelf
heeft in de afgelopen jaren waardevolle
bruiklenen weten te verwerven en dan
wel specifiek op het terrein van oudNederlandse streekdrachten en veel mooie
bruiklenen voor de expositie ontvangen.

Jos Lussenburg, zelfportret.

Blommers, breistertje, Rijksmuseum, SK-A-1327.

tentoonstelling in de Catharinazaal laat zien
wat voor moois Antheunis aan de collectie
Gouds plateel heeft toegevoegd.
Kunstaardewerkfabriek Antheunis werd
in 1910 opgericht door Cornelis Eduard
Antheunis (1876-1943). Naast de in 1898
opgerichte Plateelbakkerij Zuid-Holland
was dit het tweede bedrijf in Gouda dat
sieraardewerk maakte. Kort daarna stapten
ook een aantal Goudse pijpenfabrieken over
op de lucratieve fabricage van gedecoreerd
aardewerk.
Een opvallend kenmerk van het
aardewerk van Antheunis is het gebruik van
roodbakkende klei waardoor een warme
rode ondergrond ontstond voor de decors.
Antheunis voorzag zijn keramiek van
abstracte en florale decoraties, voorzien
van een prachtig, glanzend glazuur. De
modellen zijn klassiek maar hebben een
eigen, herkenbaar karakter.
In de periode na de Eerste Wereldoorlog
raakt Antheunis dat eigen karakter een
beetje kwijt. Ook de fabriek gaat gebruik
maken van witbakkende klei waardoor de
decors een grote gelijkenis vertonen met
de producten van de concurrent. Vanwege
de economische crisis van 1929 werd er
met spuitglazuur gewerkt om de kosten
te drukken. Een andere kostenbesparende
maatregel was de productie van zogenaamd
koudlakaardewerk. Toch wist men de crisis
niet te overleven. Het bedrijf moest zijn
deuren sluiten in 1933.
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de vorm van schenkingen en legaten.
Het themajaar "100 jaar De Stijl" toont
het Chabot Museum hoogtepunten uit
eigen collectie met een accent op de jaren
twintig. De periode waarin Chabot zich
losmaakt van meer academisch gekleurd
werk en vanuit verschillende symbolistische
en kubistische invloeden een eigen
herkenbare stijl ontwikkelt. Deze stijl wordt
in de jaren daarna weer verruild voor een
nieuwe expressieve figuratie, die zich na
zijn verblijf in Zeeland doorzet in steeds
expressiever en pasteuzer werk, zowel in
zijn landschappen als figuurstukken.

Snoerschakelaars, internationaal, 20e en 21e eeuw. Foto: Reindert Groot.

Rotterdam - Chabot museum
010-4363713 / www.chabotmuseum.nl
De stijl van Chabot; 5 maart t/m 4
juni 2017.
De collectie van Henk Chabot (1894 –
1949) en zijn tijdgenoten is in de afgelopen
jaren verrijkt met belangrijke aanwinsten in

Henk Chabot (1894-1949),Vrouw met maan (detail), 1924, olieverf op paneel, Chabot Museum Rotterdam, bruikleen particuliere collectie.

Jaap Hiddink, De fluitspeler.

het decor voor werk van Jaap Hiddink
(Nunspeet 1910 – 2000). Jaap Hiddink
heeft zijn hele leven gewerkt aan een
zeer omvangrijk oeuvre schilderijen. In de
Rabozaal is nu een kleine selectie uit zijn
veelzijdige werk te zien.
Jaap Hiddink dreef samen met zijn
vrouw een drogisterij annex fotozaak
in Nunspeet. Hiddink verkocht ook
kunstschildersmaterialen, waardoor hij in
contact kwam met veel kunstenaars. Op
jonge leeftijd werd Jaap aangetrokken door
de Nunspeetse natuur en hij begon ook al
jong met tekenen en schilderen. Naast zijn
werk in de winkel zag Hiddink kans om zich
verder te ontwikkelen als kunstschilder.
Belangrijk voor zijn ontwikkeling als
kunstschilder was Jos Lussenburg, waar hij
veel mee optrok op zoek naar schilderachtige
plekjes op de Veluwe en langs de voormalige
Zuiderzee. Ben Viegers beschouwde hij als

zijn belangrijkste leermeester. Daarnaast
kreeg hij ook adviezen van Arthur Briët.
Hiddink schilderde met een zeker
gemak. Op groot formaat doeken bracht hij
de verf aan met een brede toets en speelse
penseelstreek. Hij hanteerde een kleurrijk
palet. Zijn werkwijze was suggestief en
impressionistisch. Zijn grote voorbeelden
waren Breitner en Isaac Israëls. Hiddink heeft
met name veel taferelen geschilderd van de
Veluwe, maar ook van diverse voormalige
Zuiderzeestadjes en ver daarbuiten. Een
bijzondere kracht van Hiddink was het
trefzeker neerzetten van karakteristieke
koppen.
Hiddink was ook politiek actief. Hij
behoorde tot de oprichters van de
partij Gemeentebelang. Hij was elf jaar
gemeenteraadslid. Gedurende zeven jaar
van 1966 tot 1973 – vervulde hij tevens
het wethouderschap. In deze periode
richtte hij, samen met zijn kunstbroeder
Cor Vrendenberg, de Nunspeetse Vrije
Academie voor de kunsten op.

Rotterdam - Kunsthal Rotterdam (weglaten?)
010-4400301 / www.kunsthal.nl
Bakeliet, wie kent het niet? 25 jaar
Amsterdam Bakelite collection;
t/m 5 maart 2017.
Industrieel design en nostalgie komen
samen in de tentoonstelling 'Bakeliet,
wie kent het niet'. Ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van de Amsterdam
Bakelite Collection presenteert de Kunsthal
Rotterdam een historisch overzicht van
objecten van bakeliet en gerelateerde
materialen.
Vanaf het begin van de twintigste
eeuw zorgt de veelzijdigheid van bakeliet
voor
revolutionaire
ontwikkelingen
in onder andere telecommunicatie,
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automobielindustrie
en
luchten
ruimtevaart. Te zien zijn objecten zoals
foto- en filmcamera's, radio- en TVtoestellen, huishoudelijke artikelen, meubels,
gereedschappen en speelgoed. Ontwerpen
van
vijfentwintig
vooraanstaande
vormgevers onder wie Philippe Starck, Friso
Kramer en Isamu Noguchi maken deel uit
van de tentoonstelling.
De tentoonstelling geeft met honderden
producten uit het dagelijks leven een
uitgebreid beeld van de industriële
vormgeving uit de afgelopen eeuw,
afkomstig uit de collectie van Reindert
Groot. De objecten, waaronder typische
Art Deco, Bauhaus en Streamline stijlen,
zijn thematisch ingedeeld naar functie en
gebruik — huisraad, van kachel tot koelkast,
curieuze medische instrumenten, meubilair
en kantoorartikelen. Ook zijn zeldzame
producten zoals reclamemateriaal, originele
werktekeningen en matrijzen te zien,
19e eeuwse voorlopers van bakeliet en
tastbare herinneringen aan de voormalige
Zandvoortse bakelietfabriek Corodex.
Terug naar vervlogen tijden!
Rotterdam - Museum Boijmans Van
Beuningen
010-4419475 / www.boijmans.nl
'Gek van surrealisme', Dalí, Ernst,
Magritte, Miró... uit de collecties
van Roland Penrose, Edward James,
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elementen steeds opnieuw te kopiëren. Ze
zijn vaak te overdadig en de composities
te willekeurig. In Nederland leidt deze
kritiek aan het einde van de eeuw tot
veranderingen, die een vernieuwing van de
toegepaste kunst inluiden.
Rond 1900 gaan kunstenaars nauwer
samenwerken met de industrie. Een goed
ontworpen product moet volgens hen
voor iedereen bereikbaar zijn en met
vakmanschap worden uitgevoerd. De
vernieuwingen zijn zichtbaar in het glaswerk,
maar ook bij de linnenweverijen. De art
nouveau inspireert ontwerpers tot het
ontwerpen van sierlijke patronen met een
rijke uitstraling. Eén van de linnenweverijen,
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die het voortouw hierin neemt, is E.J.F. Van
Dissel & Zonen in Eindhoven. Samen met
hun sterontwerper Chris Lebeau zorgen zij
voor het mooiste damast dat in Nederland
is geproduceerd. De Glasfabriek Leerdam
maakt een omwenteling door onder leiding
van P.M. Cochius. Hij vraagt architecten
als H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel om
glas te ontwerpen, later gevolgd door
Lebeau. De keuze om goede ontwerpers
in te schakelen werpt zijn vruchten af. De
verkoop gaat succesvol, maar toch zijn de
producten meestal te duur voor het grote
publiek. Behalve het persglasservies van De
Bazel. Dit is in een aantal kleuren in grote
hoeveelheden geproduceerd.
Utrecht - Centraal Museum Utrecht
030-2362362 / www.centraalmuseum.nl
Rietvelds meesterwerk: leve De
Stijl!; 4 maart 2017 t/m 11 juni
2017.
In 2017 viert het Centraal Museum
het 100-jarig bestaan van De Stijl met een
ode aan het Rietveld Schröderhuis, het
internationale icoon van De Stijl in Utrecht.
Gerrit Rietveld was van oorsprong

Foto zwart-wit: Het Utrechts Archief. Foto kleur: Centraal Museum, Utrecht.. Ontwerp: Kummer & Herrman.

Tilburg - Nederlands Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Schitterend | Damast en Glas van
Klassiek tot Art Deco; t/m 29 oktober 2017.
Voor een mooi gedekte tafel werd
vroeger glanzend linnen damast gebruikt.
Sprankelend glaswerk zorgde voor een
feestelijk geheel. De tentoonstelling laat
een samenspel zien van glaskunst en
textielvormgeving in Nederland; van de
klassieke 19de-eeuwse decoraties en de
art nouveau rond 1900 tot de art deco in
de jaren '30. Elke periode kende haar eigen
vernieuwende ontwerpen in tafelgoed. De
combinatie met toonaangevend Nederlands
glaswerk geeft een prachtig resultaat.
Onderdeel van de tentoonstelling is
opnieuw uitgebracht art nouveau tafelgoed
van Chris Lebeau, gemaakt in het TextielLab.
Druivenranken, bloemen, eenvoudige
sterren of Griekse randen (meanders) zijn
in de 19de eeuw veelgebruikte motieven
voor zowel tafelgoed als voor glaswerk.
Toch ontstaat er halverwege de 19e eeuw
onvrede over de artistieke kwaliteit van
veel fabrieksproducten. De patronen, al
lang in gebruik, raken langzaam sleets door

Persglasservies K.P.C. de Bazel 1920, glasfabriek Leerdam , collectie Glasmuseum Leerdam. damast: Chris Lebeau
'Stervariaties' (nr. 203) 1932, E.J.F.Van Dissel & Zn, collectie TextielMuseum, fotografie Josefina Eikenaar.

Salvador Dali,White Aphrodisiac Telephone (Witte lustopwekkende telefoon), 1936.
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. © Beeldrecht Amsterdam 2017.
Joan Miró,Tête de paysan Catalan (Hoofd van een
Catalaanse boer), 1925. © Pictoright Amsterdam 2017.

Gabrielle Keiller en Ulla en Heiner
Pietzsch; t/m 28 mei 2017.
Museum Boijmans Van Beuningen
presenteert met trots 'Gek van
surrealisme', een ongeëvenaard overzicht
met topstukken afkomstig uit vier befaamde
Europese privéverzamelingen.
In het voorjaar van 2017 staat Museum
Boijmans Van Beuningen volledig in het
teken van het surrealisme. Het museum
laat de passie en belevingswereld zien van

kunstenaars als Salvador Dalí, Max Ernst,
René Magritte en Joan Miró, alsmede
hun verdraaiingen van de dagelijkse
werkelijkheid.
De ruim 300 werken in de expositie
zijn afkomstig uit vier voortreffelijke
privécollecties, die voor het eerst zijn
samengebracht.
Deze
internationaal
reizende
tentoonstelling kwam tot stand in nauwe
samenwerking met twee gerenommeerde
kunstmusea: de Scottish National Gallery of
Modern Art in Edinburgh en de Hamburger
Kunsthalle.

meubelmaker. Hij werd in 1919 lid van
De Stijl en ontwikkelde zich later tot
zelfstandig architect. Rietveld maakte de
idealen van De Stijl ruimtelijk zichtbaar,
met als iconisch hoogtepunt het Rietveld
Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan in
Utrecht. Het Rietveld Schröderhuis is het
eerste huis ter wereld dat gebouwd werd
volgens de principes van De Stijl: radicaal
en vernieuwend. Nog steeds is het huis
een inspiratiebron voor architecten en
kunstenaars over de hele wereld.
De
tentoonstelling
Rietvelds
Meesterwerk: Leve De Stijl! zoomt in op
Rietvelds leven tijdens De Stijl-jaren. Wie
was deze man, in welke omgeving leefde hij
en wat waren zijn drijfveren? Wat bracht
hem tot het bouwen van dit Nederlands

Werelderfgoed? De tentoonstelling schetst
een profiel van Utrecht in de 'roerige'
jaren twintig. Ook de omgeving van Gerrit
Rietveld wordt belicht. Zijn contacten
rondom het tijdschrift De Stijl, maar ook
in het eigen Utrecht zoals Truus Schröder,
Willem van Leusden, Willem Maas en
Sybold van Ravesteijn zijn onmiskenbaar
verbonden aan de ontwikkeling van deze
bekende kunstenaar en de realisatie van zijn
'UFO van Utrecht'.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van 'Rond 1900'
Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Peredvizhniki; Russisch Realisme rond
Repin 1870-1900; t/m 2 april 2017.
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.
Doesburg - Lalique Museum
0313-471410 / www.musee-lalique.nl
Art nouveau en Japonisme, een nieuwe
golf; t/m 18 juni 2017.

Oosthuizen - Dik Trom Kinderboekenmuseum
06-20477917 / www.hetschooltjevandiktrom.nl
Oud speelgoed; t/m 2 april 2017.
Otterlo - Nederlands Tegelmuseum
0318-591519 / www.nederlandstegelmuseum.nl
De Pottenbakkers van de Veluwe;
t/m 17 april 2017.
Roermond - Cuypershuis
0475-359102 / www.cuypershuisroermond.nl
Cuypers' glasnegatieven;
t/m 26 maart 2017.

www.vvnk.nl

Groningen - Groninger Museum
050-3666555 / www.groningermuseum.nl
Rodin - Genius at Work; t/m 30 april 2017.
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