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VAN HET BESTUUR omdat we na elf jaar 
afscheid namen van 
zowel voorzitter Els 
van Veggel als Thea de 
Hilster, die jarenlang 
penningmeester en 
later evenementen-
coördinator is geweest. 
Hun enthousiaste inzet 
voor de VVNK, en 
hun voortvarendheid 
werden altijd zeer 
gewaardeerd. We 
zijn hen veel dank 
verschuldigd en ze zijn 
dan ook terecht in het 
zonnetje gezet. Nu twee bestuursleden zijn 
vertrokken verwelkomen we van harte 
onze twee nieuwe bestuursleden Wilma 
Witteman en Maarten Nubé. Beiden zijn 
doorgewinterde VVNK-vrienden en staan 
te popelen om van de Vereniging een nog 
fi jnere club te maken. Het bestuur koos uit 
hun midden mij als nieuwe voorzitter. Het 
enthousiasme van Els zal moeilijk zijn te 
evenaren, maar ik doe mijn best. Uw ideeën, 
suggesties, reacties of wat dan ook zijn 
welkom op voorzitter@vvnk.nl. Een mailtje 
is zo geschreven!

De nieuwe bestuursleden 
Wilma Witteman. Zij volgde een 

opleiding voor Vormgever van presentaties 
en heeft de afgelopen 22 jaar gewerkt als 
hoofd tentoonstellingen voor musea en 
instellingen. Op dit moment is zij bestuurslid 
van het Museum Bussemakerhuis in Borne 
en werkzaam als hoofd tentoonstellingen 
aldaar. Daarnaast is zij voorzitter van de 
Bornse Kunstkring.

Maarten Nubé. Is lid van de VVNK 
sinds 2004, besteedt veel tijd aan 'Art 

Nouveau in Europa' (Brussel, Parijs, Wenen, 
München, Barcelona), en schreef daar ook 
twee boekjes over, beide in kleine kring 
verspreid (Arc Outrepassé, 2015, en De 
Art Nouveau Experience', 2018). Vóór zijn 
pensionering was hij werkzaam op het gebied 
van voedings- en voedselproblematiek 
in laag-inkomen landen (o.a. werkzaam 
bij Landbouw hogeschool/Universiteit 
Wageningen, FAO en Vrije Universiteit 
Amsterdam).

Eddy Engelsman, voorzitter

Het bijwonen van Algemene Leden 
Vergaderingen is voor sommige vrienden 
niet altijd de meeste geliefde van onze 
evenementen. Ze zijn wat zakelijk, en gaan 
niet over 'kunst'. Ja, je moet even door 
de noodzakelijke zure appel van verslag, 
begroting etc. heen bijten, maar daarna 
komt altijd een mooi programma. Deze keer 
konden we niet anders dan het andersom 
doen. Eerst een mooi verhaal van Jan Jaap 
Heij over de kunstenaar Georg Sturm, over 
wie hij met Rob Delvigne een prachtig 
boek heeft geschreven. Daarna pas de 
ledenvergadering. Blijf op zo'n stralende dag 
dan maar eens binnen. Het was trouwens de 
prachtige Statenzaal in Zwolle, waarin we op 
24 maart jl. vergaderden. Georg Sturm heeft 
daarvoor de muurschilderingen ontworpen, 
zoals hij die ook voor de Statenzaal in 
Assen, de Koninklijke wachtkamer van het 
Centraal Station en het Rijksmuseum in 
Amsterdam heeft ontworpen. De leden 
kunnen het boek over Sturm met korting 
voor € 24,90 bestellen (zie Rond 1900, 2018, 

nr. 1 en de website onder nieuws). 
Een ledenvergadering is overigens 

de moeite waard. Je staat bij het verslag 
nog een keer stil bij de mooie excursies 
die er zijn georganiseerd en die we 
blijven organiseren. Bij het symposium in 
Bronbeek over de kunst in onze voormalige 
koloniën, en de voortreffelijke Indische 
maaltijd die we er genoten. En we lieten 
de enthousiaste verhalen van de jongelui 
die scriptierijzen hebben gewonnen nog 
eens de revue passeren. Natuurlijk hebben 
we het ook over onze fi nanciën gehad. We 
staan er goed voor. Daarom kunnen we 
bijdragen blijven verlenen aan publicaties 
en tentoonstellingen uit ons Fonds Studie 
& Publicatie. 'Onze' periode blijft zo levend. 
Iedereen heeft inmiddels ook kennis kunnen 
nemen van onze geheel vernieuwd website. 
Je kunt alles nu veel gemakkelijker vinden. 
Hij is zeer de moeite waard om te bekijken. 
Ook altijd handig om Rond 1900 in het 
Nieuwsbladenarchief op te zoeken, als je de 
gedrukte versie even niet kunt vinden! Als u 
dit leest zijn onze twee reizen naar Riga al 
weer achter de rug.

Afscheid bestuursleden 
Het was óók een bijzondere vergadering 

Foto's Greetje Engelsman-Postma.
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Zaterdag 9 juni 2018
Bezoek aan Art Nouveau/Nieuwe 
Zakelijkheid in Delft

In het kort
Het bezoek aan de tentoonstelling 

Art Nouveau/Nieuwe Zakelijkheid in 
de Prinsenhof in Delft combineren we 
met lezingen van twee bestuursleden, 

die direct aansluiten bij hetgeen op de 
tentoonstelling is te zien. Na de rondleiding 
op de tentoonstelling is er een lunchpauze 
en daarna gaan we naar het Agnetapark, de 
wijk die de industrieel Van Marken bouwde 
voor zijn arbeiders. 

Tentoonstelling Art Nouveau/
Nieuwe Zakelijkheid
De bijdrage van Delft aan de 

ontwikkeling van de kunststromingen Art 
Nouveau en Nieuwe Zakelijkheid heeft 
direct te maken met de ontwikkeling van 
het onderwijs en van nieuwe bedrijven. De 
tentoonstelling maakt duidelijk hoe kunst, 
kennis en industrie samenwerkten in de 
periode van 1880 tot 1940. De ingenieurs 
van de Polytechnische school, zoals de 
voorloper van de huidige universiteit toen 
heette, vestigden nieuwe industrieën. Zij 
betrokken daarbij kunstenaars om met 
nieuwe vormen producten te maken die 
pasten bij dit nieuwe industriële tijdperk. 

De vooruitstrevende industrieel Jan van 
Marken gaf Jan Toorop de opdracht voor de 
nog steeds bekende affiche voor slaolie. Maar 
ook andere kunstenaars, zoals R.N. Roland 
Holst, Bart van der Leck en Piet Zwart 
kregen opdrachten en werkten samen met 
de aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, het 
Glasatelier 't Prinsenhof en de firma Braat.

EVENEMENT (1)

Programma Delft
11:00 uur Ontvangst met koffie/thee in Museum Prinsenhof in Delft.
11:30 uur - Suzanne Kluver (conservator) over de tentoonstelling.

- Eddy Engelsman: 'De glas-in-loodramen in het huis van Hugo Tutein Nolthenius'.
- Lieske Tibbe: 'De ontwerpen van R.N. Roland Holst voor Calvé'.

12:30 uur Rondleiding over de tentoonstelling.
13:15 uur Lunchpauze.
14:00 uur Wandeling naar Agnetapark en rondleiding.

15:00 uur Einde van de excursie.

Lezingen
Eddy Engelsman heeft een onderzoek 

gedaan naar de glas-in-loodramen van Johan 
Thorn Prikker en Harm Kamerlingh Onnes. 
Deze waren voor het huis van Hugo Tutein 
Nolthenius, een andere bekende industrieel 
uit die tijd.

Lieske Tibbe geeft een nadere toelichting 
op de ontwerpen van R.N. Roland Holst 
voor Calvé, waarvan een aantal objecten op 
de tentoonstelling te zien zijn. 

De lezingen worden gehouden in de 
Waalse kerk, die deel uitmaakt van  Museum  
Prinsenhof. 

Daarna volgt een rondleiding over de 
tentoonstelling.

Deze keer is er een lunchpauze, waarin 
iedereen zelf een gelegenheid zoekt om een 
broodje te eten. Het bleek onmogelijk om 
een gelegenheid te vinden die tegen een 
schappelijke prijs een lunch kon serveren 
voor een grote groep. In de buurt zijn wel 
veel kleine eetcafés. 

Lopend of met de tram (één halte) gaan 
we dan naar het Agnetapark. Daar krijgen 
we een rondleiding, waarin verteld wordt 
over het echtpaar Van Marken en hun 
betrokkenheid bij de 'sociale questie'.

Aanmelding 
Aanmelding voor 2 juni 2018 via de 

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

De kosten voor deze excursie bedragen 
€ 15 voor leden en € 20 voor introducees. 
Jongeren t/m 26 jaar betalen € 10. Betaling 
geschiedt op de plaats van het evenement.

Het minimum aantal deelnemers is 30 
en het maximum aantal is 50.

Adres en bereikbaarheid:
Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
015 - 26 02 358
www.prinsenhof-delft.nl
Het museum is niet toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.

Te voet: vanaf het station is het museum 
lopend bereikbaar in 8 minuten.

OV: met bus 51 of tramlijn 1 of 19: 
uitstappen halte Prinsenhof.

Auto: adres Prinsenhofgarage: 
Kampveldweg 3, 2613 AE Delft.

Telefonische bereikbaarheid
Irene van Geest  06 435 641 33
Eddy Engelsman  06 202 047 11
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EVENEMENT (2)

Vrijdag 20 juli 2018
Art Nouveau in Nederland in het 
Gemeentemuseum in Den Haag
Inleiding door Jan de Bruijn, 
bezoek aan de tentoonstelling en 
Art Nouveau rondleiding door het 
Statenkwartier

De tentoonstelling Art Nouveau in 
Nederland geeft een goed overzicht van 
het ontstaan en de kenmerken van de 
Nederlandse variant van Art Nouveau. 
Deze Nieuwe Kunst, zoals deze stroming 
toen ook genoemd werd, heeft zich in vele 
vormen gemanifesteerd, van architectuur 
tot boekomslagen en van ceramiek tot 
japonnen. Het Gemeentemuseum heeft 
zijn uitgebreide collectie aangevuld met 

belangrijke stukken uit andere musea en 
geeft zo een goed beeld van deze stroming. 
Opmerkelijk is ook de belangstelling voor 
vrouwelijke ontwerpers, die zich voor het 
eerst als zodanig manifesteren. 

Jan de Bruijn, de winnaar van de 
bachelor-scriptieprijs, heeft meegewerkt 

Programma Den Haag
13:30 uur Inleiding door Jan de Bruijn in het Auditorium van het Gemeentemuseum.
13:45 uur Bezoek aan de tentoonstelling.
15:00 uur Ontvangst in Gember (bij het fotomuseum) voor koffie/thee of fris.
15:30 uur Rondleiding door het Statenkwartier.
16:30 uur Einde van de excursie.

aan het opzetten van deze tentoonstelling. 
Hij zal, voorafgaande aan het bezoek van de 
tentoonstelling, een inleiding geven in het 
Auditorium van het Gemeentemuseum.

Na het bezoek aan de tentoonstelling 
gaan we naar Gember, het restaurant van 
het Fotomuseum. Daar kunt u wat drinken 
en tevens bij de penningmeester uw bijdrage 
betalen.

De gidsen van 't Gilde komen ons 
daar ophalen voor een rondleiding door 
het Statenkwartier waar zich veel huizen 
bevinden uit de Art Nouveau periode.

Het einde van de rondleiding betekent 
tevens het einde van de excursie.

Aanmelding
Aanmelding voor 13 juli 2018 via de 

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

De kosten voor deze excursie bedragen 
€ 10 voor leden en € 15 voor introducees. 
Jongeren t/m 26 jaar betalen € 7,50.

Betaling geschiedt op de plaats van het 
evenement (bij Gember).

Het minimum aantal deelnemers is 30 
en het maximum aantal is 45.

Adres en bereikbaarheid
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag

OV: vanaf Den Haag Centraal is het 
Gemeentemuseum te bereiken met bus 
24 (richting Kijkduin) en tram 16 (richting 
Statenkwartier). 

Auto: betaald parkeren vanaf 13.00 uur. 

Telefonische bereikbaarheid
Irene van Geest  06 435 641 33

Theo Nieuwenhuis (1866-1951), 
 kalenderblad juni 1898 (detail), 1897, 

 litho op papier, 
 Gemeentemuseum Den Haag.

Carel Wirtz (1884-1944), 
 uitvoering Atelier Hubert Fermin, Den Haag, 

drieslags kamerscherm Bloemenkoningin, 1902, 
teakhout, geborduurde zijde,

 Gemeentemuseum Den Haag.
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DE VERBEELDING VAN 
'EUROPEANEN' EN 'INLANDERS' 
IN DE EERSTE SPOTPRENTEN 
IN EEN NEDERLANDS-INDISCHE 
KRANT

Marijke Roukens

Menno van Meeteren Brouwer (Zwolle, 
11 oktober 1882 – Rijswijk, 11 juli 1974) 
was de eerste Nederlandse kunstenaar 
die illustraties in een Nederlands-Indische 
krant publiceerde en wel in Het Nieuws van 
den Dag voor Nederlandsch-Indië (kortweg 
Het Nieuws van den Dag). Op 14 januari 
1911 verscheen de eerste illustratie. Van 
Meeteren Brouwer – zijn kunstenaarsnaam 
was Menno – heeft voor de krant circa 500 
spotprenten getekend in twee periodes: van 
januari 1911 tot mei 1912 en van juli 1919 
tot juli 1923. Ze verbeelden gebeurtenissen 
uit het alledaagse leven in Nederlands-Indië.

Onderzoeksvraag: conformering 
aan of ondermijning van het 
heersende maatschappijbeeld? 

Tijdens oriënterend vooronderzoek 
kwam een discrepantie naar voren tussen 
afgebeelde 'Europeanen' en 'Inlanders' 
in Van Meeterens tekeningen enerzijds, 
en uitspraken die behandeld worden in 
de postkoloniale literatuur over deze 
twee bevolkingsgroepen anderzijds. In 
die uitspraken werden 'Europeanen' en 

'Inlanders' diametraal tegenover elkaar 
geplaatst.1 De 'Europeaan' zou onder andere 
superieur en hardwerkend zijn, de 'Inlander' 
ondergeschikt en lui. De tekeningen lieten 
deze scheiding niet duidelijk zien [Afb.1]. 

Ander onderzoek wees bovendien 
op het bestaan van een multiculturele 
samenleving en niet slechts op 
'Europeanen' en 'Inlanders'.2 Onderzoek 
naar deze discrepantie zou aanvullende 
cultuurhistorische informatie kunnen 
opleveren over (het dagelijkse leven van) 
de Indische samenleving, over beeldcultuur 
en over de Nederlands-Indische pers. Het 
heeft geleid tot de onderzoeksvraag van dit 
artikel: in hoeverre bevestigt of ondermijnt 
Menno Van Meeteren Brouwer in zijn 
illustraties voor de krant Het Nieuws van 
den Dag tussen 1911 en 1923 de heersende 
opvattingen over 'Europeanen' en 
'Inlanders' in Nederlands-Indië? Alvorens de 
spotprenten worden geanalyseerd, volgt nu 
eerst de wetenschappelijke achtergrond van 
de begrippen 'Europeanen' en 'Inlanders'.

De 'Europeaan' en de 'Inlander' in 
het koloniale dominante discours 

'Europeaan' en 'Inlander' blijken 
'bedachte', historische constructies te 
zijn. Deze constatering komt voort uit 
onderzoek binnen de wetenschappelijke 
stroming van het postkolonialisme, 
geïnitieerd door literair theoreticus Edward 
Saïd in zijn bekende boek Orientalism.3 Saïd 
gebruikt hiervoor het begrip 'discours': 
een binnen een bepaalde maatschappelijke 
groep gangbaar geheel aan opvattingen en 
uitspraken. Het lijkt om vanzelfsprekende 
waarheden te gaan, maar is in werkelijkheid 
een doelgerichte strategie om anderen/ 
andere groepen voor te stellen als 'anders' 

en de eigen groep als normbepalend en 
dominant. In ons geval gaat het om 'de 
Europeaan' tegenover 'de Inlander'. Said 
stelde dat dergelijke begrippen binnen 
een (koloniaal) discours betekenis krijgen 
dankzij het maatschappelijk verschil dat er 
tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen 
bestaat. Daarbij is er altijd sprake van 
een machtsrelatie. Zo werd In 1854 door 
het Nederlandse gezag een juridische 
tweedeling ingevoerd van de Nederlands-
Indische bevolking in 'Europeanen' en 
'Inlanders'.4 'Inlanders' hadden meer en 

andere plichten en minder rechten dan 
'Europeanen'.5 Dit expliciet formuleren 
van verschillen werd onderbouwd door 
Europese rastheoriën. Het 'Europese ras' 
zou bovenaan de beschavingsladder staan, 
het 'Inlandse' onderaan. Alle inwoners uit 
Europese landen, maar ook bijvoorbeeld 
Armeniërs en Japanners, waren 'Europeanen', 
alle inheemse volken en andere etnische 
ingezetenen zoals Chinezen en Arabieren, 
waren 'Inlanders'. Het mag duidelijk zijn 
waarom 'Europeaan' en 'Inlander' tussen 
aanhalingstekens staan, nog los van het 

De inzenders voor de VVNK-
scriptieprijs 2017-2018 zijn 
uitgenodigd om een artikel over 
hun scriptie te schrijven voor Rond 
1900. Hierbij de eerste bijdrage.

Afb. 1. Menno van Meeteren Brouwer,  
'Indische Regeeringsbureaux',  

pentekening in 
 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië,  

2 maart 1912.
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gegeven dat de term 'Inlander' een negatieve 
connotatie heeft. Waar mogelijk gebruik ik 
daarom de term Indonesiër in plaats van 
'Inlander'.

Behalve 'ras'verschillen werden nog 
andere middelen ter onderscheid gebruikt, 
zoals familieretoriek. Men zei bijvoorbeeld 
dat 'Inlanders' grote kinderen waren die de 
opvoeding nodig hadden van hun 'Europese' 
ouders. Samengevat was de doorsnee 
'Inlandse' man bruin, ondergeschikt, 
onbeschaafd, dom, lui, kinderlijk, willoos 
en vrouwelijk als teken van zwakte. 
De 'Inlandse' vrouw kreeg dezelfde 
kenmerken en bovendien was ze seksueel 
aanstootgevend. De Europese man was 
blank, hardwerkend, welgesteld, intelligent 
en had een rechtmatige superioriteit. De 
Europese vrouw was zijn blanke, toegewijde, 
ondergeschikte echtgenote. Zij bewaakte 
zijn prestige en was hoedster van de 
westerse waarden, met name op het gebied 
van opvoeding. 

Zien we deze kenmerken terugkomen 
in de spotprenten? Een stapsgewijze analyse 
van de prenten maakt dit duidelijk.

De analyse van de spotprenten6 

Stap 1: In welke maatschappelijke 
context werden de prenten 
geproduceerd?
Menno van Meeteren Brouwer kwam 

in Nederlands-Indië terecht in een 
revolutionaire periode, waarin tezamen 
met een grote economische, technische 
en medische vooruitgang, de zogeheten 
'ethische politiek' leidde tot verwestersing 
van de Indische maatschappij. Deze ethische 
politiek, ingevoerd in 1901 ten gevolge van 
protesten tegen onderdrukking en uitbuiting 
van de inheemse bevolking, hield in dat 
Europeanen de Indonesiërs moesten gaan 

ontwikkelen. Het doel was associatie tussen 
beide bevolkingsgroepen. Dat kwam er niet 
van. Er brak een strijd uit tussen voor- en 
tegenstanders die in alle kranten, en niet 
in het minst in Het Nieuws van den Dag, 
werd uitgevochten. Ook Indonesiërs die de 
gelegenheid hadden gekregen een westerse 
opleiding te volgen, gingen hun stem 
verheffen. Zodoende werd het Indonesisch 
nationalisme aangewakkerd en leidde de 
ethische politiek tot politieke polarisatie 
in plaats van tot associatie.7 In 1912 
werden bijvoorbeeld twee nationalistische 
organisaties opgericht: de islamitische 
partij Sarekat Islam en de Indische Partij 
die streefde naar volledige Indonesische 
onafhankelijkheid. 

Van Meeteren Brouwer, voortgekomen 
uit een vooraanstaande familie met artistieke 
aanleg, vertrok in 1910 naar de kolonie nadat 
hij in 1907 zijn diploma aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten in Amsterdam had 
behaald. Hij las de krant Het Nieuws van den 
Dag waarin humoristische causerieën van 
hoofdredacteur Karel Wybrands stonden 
en stelde voor de causerieën te illustreren. 
Wybrands stemde toe: het succes was 
meteen daverend.8 Het Nieuws van den Dag 
werd de krant met de grootste oplage in 
Indië. De spotprenten visualiseerden voor 
het eerst met veel humor de dagelijkse 
beslommeringen waar iedereen mee te 
maken had. Na op Java op diverse plaatsen 
gewoond en gewerkt te hebben, keerde 
de kunstenaar om gezondheidsredenen in 
1921 terug naar Nederland waar hij zich in 
Rijswijk vestigde. 

Van Meeteren Brouwer was een 
beminnelijk en bescheiden gevoelsmens.9 
Zonder te beledigen wilde hij de gewone, 
dagelijkse, menselijke eigenaardigheden 
verbeelden. Op licht spottende wijze 
toonde hij de betrekkelijkheid van het 

bestaan in de handelingen en houdingen van 
alle personen, die - vaak onbewust - een 
'maatstaf van uiterlijk vertoon' waren.10 Hij 
had een uitgesproken aandacht voor 'de 
ander', de Indonesische bevolking, en had 
eens opgemerkt dat de Europeaan er niet 
zonder kleerscheuren van af zou komen 
in zijn prenten.11 Wybrands' uitspraken 
daarentegen waren een schoolvoorbeeld 
van heersende maatschappelijke opvattingen. 
Zijn causerieën waren even sarcastisch 
en racistisch als 'weergaloos geestig'.12 
Voorstanders van de ethische politiek vond 
hij 'melig gepeupel'.13 Waar was het goed 
voor om de kloof te dempen tussen de 
Europeaan en de Indonesiër? De Indonesiër 
was en bleef een kind dat er beter aan deed 
aan zijn kant van de kloof te blijven. Het 
Europese vaderlijk gezag kon hem dan van 
deze kant van de kloof toeroepen wat hij 
moest doen.14 

Stap 2: Welke boodschap bevatten 
de spotprenten naar inhoud en 
vorm?
- De onderwerpen

Uit een kwantitatieve analyse van alle 
tekeningen blijkt dat rond 1911 sociale 
onderwerpen de boventoon voerden, zoals 
verkeer, religie, kunst en luchtvaart. Rond 
1920 waren politieke onderwerpen veruit in 
de meerderheid. Het ging dan voornamelijk 
om de regeringen in Indië en in Nederland, 
het nationalisme, de Sarekat Islam en om 
bezuinigingen. De aantallen getekende 
mannelijke en vrouwelijke Indonesiërs en 
Europeanen in het hele corpus spotprenten 
komen grosso modo overeen met het 
overheersend discours: het percentage 

Indonesische mannen is 50% minder dan 
het aantal Europese mannen, en zowel 
de afgebeelde Indonesische als Europese 
vrouwen zijn in aantal ongeveer 25% van 
het aantal mannen in hun bevolkingsgroep.

Het belangrijkst is de kwalitatieve analyse 
van de tekeningen. Het vergt onderzoek 
naar de stijl, de symboliek, de personen en de 
combinatie van woord en beeld.

- De stijl

In recensies werden de illustraties 
'krabbels' genoemd, een term die Van 
Meeteren Brouwer ook zelf gebruikte. De 
tekeningen waren niet diepgaand maar 
toonden trefzeker en met humor de 
specifieke gedragingen van personen.15 De 
technische stijl in zijn lijnkunst zorgde met 

Afb.2. 'Landvoogdelijke kleedijen', Het Nieuws van 
den Dag voor Nederlandsch-Indië, 27 juli 1920.
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dunne en dikke lijnen voor donker en licht, 
perspectief, dynamiek en voor symboliek.

- De symboliek.
Er gaat symboliek uit van het gebruik van 

horizontale, verticale, rechte en gebogen 
lijnen. Een verticale lijn kan bijvoorbeeld 
aanzien aanduiden, een kromme lijn kan 
staan voor ergens onder gebukt gaan. In 
afbeelding 2 zien we hoe de Gouverneur 
Generaal (let op de titel landvoogd) vertikaal 
en centraal zijn superieure status inneemt, 
maar desalniettemin door zijn kromme 
houding niet het nodige aanzien heeft bij 
zijn onderdanen die keurig rechtop achter 
hem staan. 

Symboliek ligt er in sterkere mate in 
de afbeelding van gebruiksvoorwerpen 
of dieren. Als voorwerp representeerde 
de eenvoudige kleding van de landvoogd 
diens sukkeligheid. Op afbeelding 3 staan 
de westerse kleding, de bril, de hoed op de 
Indonesische hoofddoek en de wandelstok 
juist voor de hoge (westerse) opleiding 
van de Indonesiër. De lepel in de hand en 
de gebraden kip en de soepterrine op de 
hoofddeksels van de officieren in afbeelding 
4 staan symbool voor de eetlust. Ze maken 
de zogenaamde strijdlust van de Europese 
officieren lachwekkend. Dieren waren ook 

willige symbolen. Zo tekende Van Meeteren 
Brouwer de Indonesische pers als horzels 
[Afb. 5] die kwalijke praktijken van de 
planters aan het licht brachten. 

Afbeelding 6 toont een oud vrouwtje met 
een kleine gekroonde Nederlands leeuw op 
haar schoot. Deze spotprent laat door een 
complexe symboliek van tegenstellingen zien 
hoe de superieure Europese machtsrelatie van 
binnenuit en van buitenaf werd ondermijnd. 
We zien het krachteloze optreden van 
de statische Nederlandse regering in de 
gedaante van een onoplettende, breiende 
oma en het rebelse, bewegelijke optreden 

van de jonge, dynamische Indonesische 
'kinderen'. De hardwerkende, superieure, 
intelligente Europese man en de vrouwelijke, 
Indonesische man zonder wilskracht zijn hier 
ver te zoeken. Sterker nog: de Indonesiër 
is hier de politieke bedreiger van het 
mannelijke Europese prestige, dat verworden 
is tot vrouwelijke onmacht. Tegelijk ver te 
zoeken is de rol van de vrouwelijke Europese 
regeringsgedaante als opvoedende hoedster 
van westerse waarden. 

- De personen

Op alle tekeningen komen personen voor, 
het zijn bijna allemaal 'typen'. De Europese 
mannen zijn mager, hebben schlemielige 
houdingen en ogen stuntelig, of ze zijn juist 

Afb.4.'De slag bij Timor-Dilly', Het Nieuws van den 
Dag voor Nederlandsch-Indië, 15 juli 1911.

Afb.5. 'De planter en de Inlandsche oproer-pers', 
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 

15 januari 1919.Afb.3. 'Ontwaakt Indië', Het Nieuws van den Dag 
voor Nederlandsch-Indië, 23 november 1922.
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bekritiseerd. Recensenten behandelden niet 
specifiek de journalistieke spotprenten, met 
uitzondering van Hella Haasse die veel later 
daarover schreef dat Van Meeteren Brouwer 
vooral het 'reilen en zeilen van de doorsnee 
'koloniaal' […] aan de kaak stelde'.18

Stap 4: Is de positie van de 
onderzoeker zelf hier van invloed?
Ik ben in Nederlands-Indië geboren uit 

Europese ouders met een lange Indische 
voorgeschiedenis en heb Van Meeteren 
Brouwer in Rijswijk oppervlakkig gekend. 
Dit referentiekader kan een eenzijdige 
kijk op het onderzoeksonderwerp in zich 
bergen. Mijn intentie is echter niet anders 
geweest dan een zo objectief mogelijke 
interpretatie te geven van de spotprenten, 
gebaseerd op wetenschappelijk westers 
onderzoek en op nieuwe feiten. Evenwel 
meen ik dat aanvullend onderzoek vanuit 
Indonesisch perspectief een completer 
beeld van de spotprenten zou opleveren.19

Conclusie

Mijn antwoord op de probleemstelling is 
een vanuit westers perspectief georiënteerde 
interpretatie van de spotprenten in Het 
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-
Indië. Van Meeteren Brouwer, die zelf deel 
uitmaakte van de gebruikersgroep van 
het heersende Europese discours van 
verschillen, hield alle inwoners van de 
Indische samenleving een spiegel voor. De 
dualiteit tussen 'Europeaan' en 'Inlander' van 
het dominante discours is niet eenduidig in 
zijn spotprenten verbeeld. Wel werd dat 
discours visueel nadrukkelijker ondermijnd 
dan bevestigd. De mannelijke 'Europeaan' 
was weliswaar dominant in aantal aanwezig, 
maar kreeg zijn gemakzuchtige of juist 
brute acties onder ogen; de 'Europese' 

vrouw was ondergeschikt aan haar man, 
maar ontworstelde zich daaraan door 
bazig, dominant gedrag; de 'Inlandse' man 
ontwikkelde zich van een dienstbare 
ondergeschikte tot een daadkrachtige 
bedreiger van het Europees prestige en 
de 'Inlandse' vrouw was en bleef de meest 
onderbedeelde, maar was niet onbeschaafd 
of immoreel.

Iedereen kon iets herkennen in de 
beelden, kon zich ermee vermaken of 
zich juist beledigd voelen. De overwegend 

heel dik en stralen arrogantie uit, ze zijn 
ook vaak lui. De Europese vrouwen zijn 
meestal dik. Ze lijken op bazige matrones, 
niet op ondergeschikte, opvoedkundige 
echtgenotes [Afb. 7]. Zij overheersen de 
Indonesische vrouwen [Afb. 8]. Enkelen zijn 
lang en dun en ogen streng of oud en suf. De 
eenvoudige Indonesische mannen zijn mager 
en schaars gekleed. In een hogere functie zijn 
zij keurig gekleed dienend personeel. Rond 
1911 is hun lichaamshouding gedienstig 
en ondergeschikt, maar ook wel 'fier'.16 
Rond 1920 zijn zij merendeels zelfbewuste 
personen en potentiële politieke bedreigers 
van de Europeanen. De Indonesische vrouw 
is doorgaans de gedienstige, ondergeschikte 
landarbeidster of huishoudster. Primitief of 
immoreel lijkt ze niet. Ze komt weinig in de 
prenten voor.

Al met al is het beeld van personen ambigu.

- De combinatie van woord en beeld

De combinatie van woord en beeld 
is gecompliceerd omdat het woord van 
Wybrands was en het beeld van Van 
Meeteren Brouwer. Sommige critici 
meenden dat tekst en tekening met elkaar 
vergroeid waren.17 Toch bleven woord 
en beeld herkenbaar als afkomstig van 
twee verschillende personen. Door de 
racistische tekst van Wybrands overdreven 
te visualiseren - overdrijving is ook een 
vorm van symboliek - werd het beeld voor 
twee interpretaties vatbaar. Voorstanders 
van de Europese dominantie zagen een 
rechtvaardiging in de weergegeven situatie, 
tegenstanders en Indonesiërs konden de 
voorstelling aanvechten (zie afbeeldingen 5 
en 8).

Stap 3: Hoe werden de spotprenten 
ontvangen?
Over de receptie valt te melden, dat 

alleen het totale kunstenaarsoeuvre werd 

Afb.8. Spotprent in Het Nieuws van den Dag voor 
Nederlandsch-Indië, 13-4-1912.

Afb.7. 'Als twee kijven, hebben ze beiden schuld', 
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 

17 juni 1920.

Afb. 6. 'Zoo ging het tot dusver ! …', Het Nieuws 
van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 
8 januari 1920.
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NIEUWE KUNSTENAARS-
BIOGRAFIE

conservatieve 'Europeanen' zagen 
hun superioriteit ten aanzien van de 
'Inlanders' en hun kritiek op de 'slappe' 
koloniale overheid bevestigd. Progressieve 
'Europeanen' konden instemmen met de 
weerslag die het 'discours van verschillen' 
op de 'Inlanders' veroorzaakte. Het is uiterst 
aannemelijk dat niet alleen de spotprenten 
waarin de Indonesiërs denigrerend bejegend 
werden, een grondige reden waren om de 
nationalistische opstand voort te zetten. 
Ook de prenten waarin de Europese 
ambtenaren bespot werden droegen ertoe 
bij. Deze opstand, die in de tekeningen vanaf 
de jaren tien van de twintigste eeuw steeds 
prominenter naar voren kwam, zou kort 
na de Tweede Wereldoorlog leiden tot het 
ontstaan van de Indonesische Republiek. 

Noten
1 An Van de Walle, 'Soete dieren en 

stinkende swartinnen. Beeldvorming en 
representatie van de Oost-Indische vrouw 
in de Nederlandse reisliteratuur' in: Jan 
Parmentier en Sander Spanoghe, Orbis 
in Orbem. Liber amicorum John Everaert 
(Gent 2001), 502.

2 Ulbe Bosma en Remco Raben, De oude 
Indische wereld, 1500-1920 (Amsterdam 
2003), 9-13.

3 Edward Saïd, Oriëntalism (London 
1978). 

4 Cees Fasseur, De weg naar het paradijs en 
andere Indische geschiedenissen (Amsterdam 
1995), 149.

5 Patricia Tjiook-Liem, De rechtspositie van 
de verschillende bevolkingsgroepen in Indië tot 
1942 op: www.tongtong.nl/indische-school/
contentdownloads/tjiook_09web.pdf.

6 Luc Pauwels en Jan Marie Peters, 
Denken over beelden. Theorie en analyse 
van het beeld en de beeldcultuur (Leuven/
Voorburg 2005).

7 Doel, H.W. van den, Het rijk van 
Insulinde (Amsterdam 1996) 409; Gerard 
Termorshuizen, Realisten en reactionairen. Een 
geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 
1905-1942 (Amsterdam/Leiden2011), 5.

8 Notitieboekje van Menno van 
Meeteren Brouwer, 5.

9 Johan Koning, 'Karakterschets. Menno 
van Meeteren Brouwer', De Hollandsche 
revue jg. 26, no. 9 (Amsterdam 1921) 103-
712, aldaar 708-709, 712; Het Nieuws van den 
dag, 23-04-1923.

10 Museum Rijswijk, Plakboeken van Menno 
van Meeteren Brouwer, objectnummers 
T 1279. De overige plakboeken hebben de 
objectnummers 1280, 1281 en 1282.

11 Menno van Meeteren Brouwer, 'Ter 
Inleiding', Indische penkrabbels (Weltevreden 
1912).

12 C.W. Wormser, Drie en dertig jaren op 
Java, Deel III, 122. 

13 Gerard Termorshuizen, Realisten en 
reactionairen, 532.

14 Gerard Termorshuizen, Realisten en 
reactionairen, 534.

15 Johan Koning, 'Karakterschets. Menno 
van Meeteren Brouwer', 705, 709; zie voor 
'krabbels' bijvoorbeeld ook De Preangerbode 
van 25-03-1921 en Het Nieuws van den dag 
van 13-08-1923.

16 Johan Koning, 'Karakterschets. Menno 
van Meeteren Brouwer', 112.

17 Leo Faust, 'Journalistieke totems en 
bonzen', Tong-Tong (Den Haag 30-03-1962), 9.

18 Hella Haasse, Bij de les. Schoolplaten van 
Nederlands-Indië (Amsterdam/Antwerpen 
2004), 33-35.

19 Dit stemt overeen met de mening van 
historicus Otto Sinke in zijn artikel 'Ik moet 
de op bloed beluste Indonesische strijder 
begrijpen', NRC 13-09-2017.

Aan de VVNK-website is onlangs een 
nieuwe kunstenaarsbiografie toegevoegd: 
die van Ada Crone, geschreven door 
Sylvia Alting van Geusau. Hieronder 
volgt het portret van een vrouw die haar 
kunstenaarsloopbaan niet heeft doorgezet, 
maar toch een interessante persoon was 
binnen de kunstwereld. 

Ada Helena Hondius-Crone (Ada)1 

(Amsterdam, 28 september 1893 – 
Voorschoten, 2 januari 1996)

Sylvia Alting van Geusau

Van Ada Crone zijn 43 werken op 
papier in de collectie van het Drents 
Museum vertegenwoordigd. De verzameling 
bevat verschillende etsen, oefeningen 
en studies van ornamentfiguren. In de 
jaren tachtig heeft Crone veel van haar 
bezittingen aan verschillende musea en 
archieven geschonken. Het Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, 
het huidige Nieuwe Instituut te Rotterdam, 
heeft bijvoorbeeld stukken ontvangen die 
betrekking hebben tot haar opleiding aan 
de Kunstnijverheidsschool Quellinus in de 
periode 1915-18. De collectie in het bezit 
van het Drents Museum bevat studies net 
na deze periode. Naar aanleiding van het 
archiefonderzoek dat voor deze biografie 
ten grondslag lag, kan worden vastgesteld 
dat Crone zelf niet actief was als beeldend 
kunstenares. Wel hebben de kunsten een 
dominante rol gespeeld tijdens haar leven. 

Ada Crone, dochter van Eduard Henrich 
Crone (1852-1918) en Helena Rebecca 
Ernestine Muller (1862-1945), groeide 

samen met twee broers op in Amsterdam. 
Haar vader was een vooraanstaand 
koopman, bij onder andere de firma H.G. 
Th. Crone, een handelsonderneming die 
landbouwproducten uit Nederlands-Indië 
importeerde en luxe goederen exporteerde. 
De liefde voor kunst werd haar met de 
paplepel ingegoten. Haar ouders waren 
actieve kunstverzamelaars, met nadruk op 
de Haagse School.2 

In 1912 vertrok Ada naar Zwitserland 
voor een studie aan de universiteit van 
Port de Cully. Hier ontmoette ze de Duitse 
advocaat Carl Julius Leopold Müseler 
(1886-1915). Op 20-jarige leeftijd trad 
ze met hem in het huwelijk en verhuisde 
naar Berlijn. Onder de huwelijksgasten 
bevonden zich de kunstverzamelaar Frits 

Portretfoto van Ada Crone door Jacob Merkelbach.
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de methode van Maria Montessori. 
Later werd het tuinhuis ook gebruikt als 
marionettenklas onder leiding van de 
vermaarde poppenspeelster Grietje Kots. 

Ada zette zich van jongs af aan actief 
in voor de vrouwenbeweging en de 
vredesbeweging en interesseerde zich in 
geschiedenis, kunst, archeologie en oude 
en moderne talen. In 1934 schreef ze zich 
in aan de Universiteit Leiden voor het vak 
Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen 
van Professor Johan Huizinga. In deze 
periode had ze problemen met de 
opvoeding van haar zoon Ferdinand en was 
genoodzaakt hem in het Kennemer Tehuis 
voor Jongens te plaatsen.8 Hier ontmoette 
ze de directeur Johannes Magdalenus Pzn. 
Hondius. Op 12 augustus 1935 traden ze in 
het huwelijk en verhuisden ze met het gezin 
naar Bloemendaal. 

Samen met Hondius organiseerde ze in 
de periode 1937-1940 vele muzikale avonden 
en lezingen van bevriende professoren bij 
hen thuis. Ook steunden ze verscheidene 
kunstenaars, onder wie architect Pieter H. 
Endt die in 1935 geen toelage meer ontving 
van de Rijksbeurzencommissie. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog moest het gezin de 
woning in Bloemendaal verlaten en verhuisde 
het naar Amsterdam. Ada interesseerde zich 
steeds meer voor archeologie en begon een 
onderzoek naar de Tempel van Nehalennia 
te Domburg, wat in 1955 uitmondde tot 
een belangwekkende publicatie.9 

In 1977 overleed Hondius en liet de 
84-jarige Ada alleen achter. In 1984 besloot 
ze naar een verzorgingshuis te Voorschoten 
te gaan. Met hulp van haar dochter schikte 
ze al haar bezittingen en verdeelde deze 
onder verschillende archieven en musea. 
Zo zijn er designer jurken van Paul Poiret 

terecht gekomen in de collectie van het 
Haags Gemeentemuseum, haar Hildo 
Krop woonkamer in het Rijksmuseum en 
correspondentie in het Vrouweninstituut 
Atria. Ada Crone werd 102 jaar oud. 

Noten
1 Graag wil de auteur Gilles Hondius, 

president van de Fundatio Hondius 
familiestichting bedanken. Hij attendeerde 
haar op het In Memoriam voor Ada Helena 
Hondius-Crone door Herbert von Saher, 
Bob Crone en Adger Hondius, gepubliceerd 
in het 45e jaarverslag van de Fundatio 
Hondius (1996).

2 De collectie was geruime tijd in 
bruikleen ondergebracht bij het Gemeente 
Museum Den Haag en werd in 1963 met 
de steun van de Vereniging Rembrandt door 
het museum aangekocht. 

3 Herbert von Saher. 'In Memoriam Ada 
Helena Hondius-Crone.' Fundatio Hondius, 
45e jaarverslag, 1996, p. 8. 

4 De correspondentie tussen Ada 
Crone en August von Saher bevindt zich in 
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis te Amsterdam. 

5 Zijn moeder Wilhelmina Geesje Scheer 
sterft op 9 maart 1917 in het kraambed.

6 Brief van Ada aan 'Aus', 26 juni 1919, 
Atria, Amsterdam. 

7 De woonkamer kwam in 1983 terecht 
in het Rijksmuseum en de eetkamer 
werd onderdeel van de collectie van het 
Amsterdam Historisch Museum.

8 Von Saher. 'In Memoriam.' 1996, p. 10.
9 Ada Hondius-Crone, The temple of 

Nehallenia at Domburg, Amsterdam 1955.

Lugt en zijn vrouw Jo. Lang kon Ada niet 
van haar huwelijk genieten, Müseler werd 
opgeroepen als cavalerist tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en sneuvelde in mei 1915. 

Met een gebroken hart verhuisde Ada 
terug naar haar ouders in Amsterdam. 
Hier startte ze een opleiding aan de 
Quellinusschool voor Kunstnijverheid 
en behaalde ze haar getuigschrift 
voor interieurtekenen. Hier sloot ze 
vriendschappen met kunstenaars, zoals 
met haar leraar de emailbewerker en 
sierkunstenaar Jan Eisenloeffel.3 In 1918 
begon ze haar kennis over kunstnijverheid 
in te zetten voor de Maatschappij van 
Nijverheid te Haarlem. De Amsterdamse 
advocaat August Eduard Dimitri von Saher 
(1890-1973) vroeg haar zitting te nemen in 
het bestuur.4

Ada sloot vriendschap met de jonge 
weduwnaar Von Saher en ontfermde zich 
over zijn pasgeboren zoon Eddie.5 Op 1 juli 
1919 traden ze, met toestemming van Ada's 
moeder, in het huwelijk. Ze kregen drie 
kinderen, twee zoons Ferdinand (1920-1975) 
en Herbert (1923-2016) en een dochter 
Wetka (1926). Regelmatig vergezelde Ada 
haar man tijdens zijn handelsreizen en ze 
maakten vele culturele reizen naar Parijs 
en Londen waar ze theatervoorstellingen 
en modehuizen bezochten. Beiden waren 
zeer geïnteresseerd in kunst en ze sloten 
vriendschappen met kunstenaars als Wim 
Schuhmacher, John Raedecker, Paul Citroen, 
Hildo Krop en Henk Henriët. Vooral het 
werk van Hildo Krop had Ada zeer lief. Net 
voor hun huwelijk schreef Ada aan haar 
verloofde: "Ik denk ook nog eens rustig over 
deze avond na. Ons bezoek aan Hildo Krop 
was heel bijzonder prettig en de aankopen 
van de twee stukken buitengewoon naar 
mijn zin. Je weet niet hoe blij je me maakt 
met dat steenen beeldje."6 Toen Eddie op 
12 maart 1924 overleed gaf het echtpaar 
aan Hildo Krop de opdracht om een 
urnenmonument voor de familie Von Saher 
te ontwerpen. Ook de woon- en eetkamer 
werden met meubels van de kunstenaar 
ingericht.7

Het huwelijk tussen Von Saher en Ada 
strandde in 1929. Zij bleef met de kinderen 
in hun huis aan de Oranje Nassaulaan 10 
te Amsterdam wonen en hij vertrok naar 
Berlijn. In haar tuin had ze eerder in 1924 
door architect Cornelis J. Blaauw een 
tuinhuis in Amsterdamse School-stijl laten 
bouwen. Ze vroeg een vergunning aan voor 
het oprichten van een voorbereidende 
school. Twee jaar lang kregen haar kinderen 
samen met nog een kleine groep kinderen 
woonachtig in de buurt, hier les volgens 

Voorbeeld van Ada's werk op de 
Kunstnijverheidsschool.
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die katholieke gebouwen. In en buiten de 
stad vinden we ook mooie villa's, zoals 
een prachtige notariswoning in Vlijmen 
(N-Br.), volkswoningen-complexen en in het 
centrum van Groningen veel bedrijfspanden, 
en zelfs een pakhuis. Fennema heeft de 
gebouwen allemaal in kaart gebracht. Het zijn 
er zo'n 150, inclusief de verbouwingen van 
winkelpuien. Het grote aantal winkelpanden 
bepaalt nog steeds het stadsbeeld van 
Groningen. Ruim dertig werken hebben de 
status van Rijksmonument en twintig zijn 
Gemeentemonument.

Stijlen
Zijn werk beslaat met dertig jaar 

een flinke periode. Al hield Van Elmpt 
vaak rekening met de wensen van zijn 
opdrachtgevers, in zijn oeuvre is wel 
degelijk de handtekening van de architect 
herkenbaar. In al die jaren bouwde hij 
in verschillende stijlen. Vaak hadden die 
gebouwen zelfs een mix van stijlelementen. 
Niet zo vreemd, want stijlen volgden 
elkaar in die periode in rap tempo op: van 
eclectische gebouwen (een combinatie van - 
vroegere - stijlelementen), tot de veel latere 
gebouwen in de meer traditionalistische stijl 
van de Delftse School van Granpré Molière. 

Van Elmpt kon het allemaal. Handig dus voor 
de lezer dat Fennema in het kort dertien 
verschillende stijlen beschrijft.

Al op zijn 28e gaf hij leiding aan zijn 
architectenbureau. Dat was jong, en zoals 
het Bouwkundig Weekblad Architectura van de 
Bond van Nederlandse Architecten in 1941 
bij zijn 75-jarige verjaardag schreef: 'tegen 
de goedbedoelde collegiale raadgevingen in.' 
Hij stierf in het harnas op 87-jarige leeftijd. 

Zijn eerste gebouwen dateren van 
1895, zoals de nog steeds te bewonderen 
voormalige apotheek met woonhuis aan 
Zuiderpark 18 [afb. 2]. De apotheek is een 
mengvorm van art nouveau- en chaletstijl. 
Het gebouw is bepleisterd in geel, en met 
rode bakstenen afgezet . De gevel bevat 
ook enkele tegeltableaus van de kunstenaar 
Franciscus Hermannus Bach (1865-1956), 
met wie hij veel samenwerkte. Naast 
beeldhouwwerken en andere decoraties 
paste hij die tegels in zijn werk veelvuldig 
toe. 

Decoratie
Een heel mooi tableau zit in een 

winkelpand van Van Elmpt in de Herestraat 
101 uit 1903 [afb. 3 (pagina 21)]. Het was 
oorspronkelijk gemaakt door de Distel 
in Amsterdam, en ontworpen door Bert 
Nienhuis (1873-1960); de ontwerper wordt 
in het boek trouwens niet genoemd. Maar 
omdat het tableau beschadigd was is er in 
1990 een replica van gemaakt door Royal 
Goedewaagen in Nieuw-Buinen. Het 
origineel is conserverend gerestaureerd 
door keramiste Joan Seyferth en bevindt 
zich in Keramisch Museum Goedewaagen. 

Volgens Fennema is er bijna geen 
ontwerp van Van Elmpt te vinden zonder 
een decoratief element. De auteur laat de 
decoraties dan ook ruimschoots in de vele 
afbeeldingen zien. Decoraties zien we onder 

BOEKBESPREKING (1)

Groninger toparchitect A.Th. van 
Elmpt (1866-1953)
Bertus Fennema (auteur), Louis van 
Elmpt (fotografie);
Uitg.: Het Nieuwe Kanaal, Leeuwarden, 
2016; 
160 blz., € 22,50 (incl. verzendkosten).

Eddy Engelsman

Dit boek, met een nogal pretentieuze titel, 
is een gedetailleerde monografie over het leven 
en werk van de architect Antonius Theodorus 
Van Elmpt (1866-1953). Hij maakte vooral 
naam in de stad Groningen. Niet alleen met 
beeldbepalende bouwwerken in art nouveau-
stijl en andere bouwstijlen, maar ook als 
'voorname' inwoner op maatschappelijk gebied. 

'Toparchitect' Van Elmpt, waar moeten 
we hem van kennen? Ik kende hem niet, 
en u waarschijnlijk ook niet. Maar hele 
volksstammen stad-Groningers kennen zijn 
gebouwen wel degelijk. De kans is namelijk 
groot dat ze het levenslicht zagen in Huize 
Tavenier, jarenlang een bekende kraamkliniek 
aan de Ubbo Emmiussingel 110, vlak bij 
het huidige Groninger Museum [afb. 1a]. 
Van Elmpt was de architect. Het gebouw 
uit 1904 is opgetrokken in de zogeheten 
chaletstijl met witte verblendsteen en rode 
Bremer zandsteen. Het was oorspronkelijk 
als Villa Vredenrust voor een rijke 
dame gebouwd. In en aan het huis zijn 
tegeltableaus aangebracht, vervaardigd bij 
door Joost Thooft & Labouchère (later 
De Porceleyne Fles) in Delft [afb. 1b]. De 
chaletstijl was geïnspireerd op Zwitserse 
bouwkunst en heeft veel overstekende 
kappen met houtsnijwerk, houten veranda's, 

balkons en erkers. Dergelijke kenmerken 
kom je veel in zijn werk tegen. Volgens de 
auteur was Huize Tavenier het opus magnum 
van Van Elmpt. 

In de stad Groningen en daarbuiten 
ontwierp hij voor allerlei organisaties 
die met de katholieke kerk waren 
verbonden: zorginstellingen voor ouderen, 
kloosters, ziekenhuizen, scholen, kerken en 
pastorieën. Die gebouwen waren, op enkele 
uitzonderingen na, vaak sterk functioneel, 
zonder overdaad. De auteur wijdt aan 
die gebouwen zelfs een apart hoofdstuk: 
Katholieke gebouwen. 

Maar het oeuvre van Van Elmpt is 
gevarieerder en omvangrijker dan alleen 

Afb. 1a, 1b. Villa Vredenrust/Huize Tavenier, 1904, 
Ubbo Emmiussingel 110, Groningen.

Afb. 2. Apotheek met woonhuis, 1895, 
Zuiderpark 18, Groningen.
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Het boek begint met een uitvoerige 
biografie van de architect. Onbekend is 
welke opleidingen hij heeft gevolgd. Hij 
moet zijn kennis in de praktijk hebben 
vergaard. Daarnaast moet hij opleidingen tot 
bouwkundig tekenaar of architect hebben 
gevolgd. Wel is bekend dat hij zelf docent 
bouwkunde aan de Groninger Academie 
Minerva is geweest. Daar bepleitte hij dat 
er les gegeven moest worden in glas-in-
loodtechnieken. Glas-in-lood was destijds 
in Groningen nauwelijks verkrijgbaar, terwijl 
hij het veelvuldig toepaste. 

De liberale katholiek Van Elmpt was 
maatschappelijk zeer betrokken, en een 
man met gezag en aanzien. Hij was een 
notabele in de katholieke zuil, maar ook 
daarbuiten. Zo was hij negen jaar lid van de 
gemeenteraad van Groningen voor de RK 
Staatspartij, zat in de 'raad voor arbitrage 
voor bouwwerken', was secretaris van het 
RK ziekenhuis, en had vele andere functies. 
Zakelijk was hij ook actief. Hij was een 
van de bestuurders van Margarinefabriek 
'De Noordstar', al liep het met die fabriek 
al gauw slecht af. Zijn maatschappelijke 
betrokkenheid blijkt ook de belangrijke rol 

die hij speelde bij de eerste ontwikkeling 
van grootschalige woningbouw in de stad 
Groningen. Hij had gevoel voor goede 
sociale verhoudingen en was betrokken 
bij enkele woningbouwcomplexen. Voor 
de katholieke woningbouwvereniging 
'Concordia' ontwierp hij met enkele andere 
architecten honderden volkswoningen. 
Aan het Deliplein in de Indische buurt 
verrees voor de woningbouwvereniging 
'Vereniging tot Opruiming van Slop- en 
Gangenwoningen' in 1918 zijn complex van 
88 etagewoningen voor arbeiders. En met P. 
van De Wint en B. Kazemier ontwierp hij het 
tuindorp De Hoogte aan de Bedumerweg 
(1920). Hij was dol op poortjes, zoals ook in 
beide complexen is te zien [afb. 6].

Ik noemde in het begin toparchitect 
in de boektitel nogal pretentieus. Maar 
na het lezen van het boek ben ik tot 
dezelfde conclusie als Fennema gekomen: 
Van Elmpt was een toparchitect omdat hij 
een zichtbaar en indrukwekkend stempel 
op de stad Groningen heeft gedrukt. De 
auteur, die eerder de monografie over 
de Groninger architect Willem Reitsema 
schreef (boekbespreking in Rond 1900, 2017 
nr. 4), heeft opnieuw een gedegen, alleszins 
lezenswaardig boek geschreven. 

meer aan het gebouw dat menige Groninger 
kent: het voormalige RK Ziekenhuis (1925) 
in de wijk Helpman. Het is gebouwd 
met helderrode Groninger baksteen in 
Interbellumstijl met Art Deco-elementen. 
Zijn collega's beschouwden dit ziekenhuis 
als zijn levenswerk. Het was in die tijd nieuw 

en spraakmakend in de ziekenhuiswereld.
Van Elmpt's bekende, voormalige 

hotel Frigge (1902) en het voormalige 
kantoorcomplex/restaurant De Faun uit 
1935/'38 [zie afb. 4: beeldhouwwerk Willem 
Valk (1898-1938)], allebei in de Herestraat, 
zullen bij vele oudere Groningers mooie 
herinneringen aan de gloriejaren van het 
uitgaansleven oproepen. 

De omvangrijke Friesch-Groningse 
Hypotheekbank uit 1928, nu het Van 
Elmpthuis, is een meesterwerk [afb. 5]. Het 
is in een expressionistische stijl met Art 
Deco-kenmerken gebouwd. Mooi dat de 
architect ook voortleeft in de naam van een 
van zijn gebouwen.

Maatschappelijk 

Afb. 3. Tegeltableau (1903) ontworpen door Bert 
Nienhuis, uitvoering Distel/Royal Goedewaagen, 
winkelpand Herestraat 101, Groningen.

Afb. 4. Beeldhouwwerk De Faun, Willem Valk, 
1935/38, hoek Herestraat/Zuiderdiep, Groningen.

Afb. 5. Friesch-Groningse Hypotheekbank (nu Van 
Elmpthuis), 1928, Herestraat 106-108, Groningen.

Afb. 6. Volkswoningbouw De Hoogte, 1920, 
 bij de Bedumerweg, Groningen.
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BOEKBESPREKING (2)

Mesdag & Japan
Renske Suijver, m.m.v. Bram Donders;
Uitg.: De Mesdag Collectie, Den Haag, 
2018 (The Mesdag Collection/ De 
Mesdag Collectie in focus);
79 blz., € 14, 95.

Lieske Tibbe

Al tijdens de regering van koning 
Willem I kwamen belangrijke verzamelingen 
van Japanse kunst in Nederland terecht, 
eerder dan elders in Europa. Dat kwam door 
eeuwenoude handelsbetrekkingen tussen 
Japan en Nederland: vanaf 1641 was er een 
Nederlandse handelspost gevestigd op het 
kunstmatige eilandje Deshima, in de haven 
van Nagasaki. Voor de rest van de Westerse 

wereld was Japan afgesloten; alle (handels)
betrekkingen verliepen via de Hollanders. 
Belangrijke functionarissen op Deshima, 
zoals Jan Cock Blomhoff (1779-1853), 
Johannes Frederik van Overmeer Fischer 
(1800-1848) en Philipp Franz von Siebold 
(1796-1866), legden verzamelingen aan 
van Japanse planten en dieren, etnografica 
en kunst, die zij later aan de Nederlandse 
overheid verkochten ten behoeve van het 
Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden in 
Den Haag, in een deel van het Mauritshuis 
[afb. 2]. Vooral de omvangrijke Siebold-
collectie maakte veel omzwervingen in de 
negentiende en twintigste eeuw, maar is 
sinds 2005 gehuisvest in een eigen museum, 
het Sieboldhuis in Leiden. Het is zelfs zo 
dat thans Japanse toeristen het Sieboldhuis 
bezoeken om daar authentieke voorwerpen 
te bewonderen die in eigen land niet meer 
te zien zijn. 

De handelssituatie veranderde na 1853, 
toen Amerikaanse oorlogsschepen een 
doorbraak in de Japanse wateren forceerden; 
Deshima verloor haar monopolie en het 
aanhouden van de factorij was niet langer 
rendabel. Van toen af ook gingen traditionele 
Japanse takken van nijverheid, zoals lakwerk, 
ceramiek en zijde, zich richten op lucratieve 
buitenlandse export. Dit gebeurde 
overigens ook met producten uit andere 
'exotische' landen, zoals Perzische tapijten. 
Volgens sommige West-Europese - en 
Nederlandse - critici verloren die exotische 
kunstproducten door de aanraking met het 
Westen hun natuurlijke kracht, frisheid en 
oorspronkelijkheid. Anderen bewonderden 
juist de originaliteit en de hoge kwaliteit van 
ambachtelijk vakmanschap, die zij in de op 
historische stijlen teruggrijpende en steeds 
vaker industrieel vervaardigde Europese 
nijverheid niet meer konden vinden. 
Japanse voorwerpen maakten furore op 

Afb. 1. Boekomslag.Bezoek aan Haags 
Historisch Museum.
Poppenhuizen van Lita 
de Ranitz en Willem 
Tholen (24-02-2018).
Foto's Eef de Hilster.
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waarde van de voorwerpen, om herkomst 
en datering bekommerde hij zich weinig. 
Het lijkt merkwaardig dat een schilder 
van zee- en strandgezichten met oer-
Hollandse wolkenluchten geïnteresseerd 
was in Japanse kunstnijverheid. Dit paste 
echter volledig binnen de esthetiek van 
atelier- en woonhuisinrichting van Mesdag 
en andere kunstenaars van de Haagse 
School. Oudhollandse kussenkasten en 
balpoottafels, koperen kronen, Perzische 
tapijten, wapens, scheepsmodellen, Delfts 
blauw, oriëntaalse voorwerpen en natuurlijk 
veel werken van de kunstenaar zelf zorgden 
gezamenlijk voor een 'schilderachtige' sfeer. 
Zo worden in dit boek ook de ateliers en 
woonvertrekken van Hendrik Mesdag en 
zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten 
afgebeeld. Dit soort ateliers waren niet 
alleen werkvertrekken maar ook een soort 
pronkkamers, waarin belangstellenden en 
kopers zich behaaglijk konden voelen en 
voor hun eigen huiskamer ook zo'n mooi 
schilderij wilden kopen. 

Bovendien kocht Mesdag Japanse 
voorwerpen aan om daarmee het door hem 
opgerichte museum voor eigentijdse kunst 
uit binnen- en buitenland sfeervol aan te 
kleden. Mogelijk als een soort brug tussen 
Oost en West kocht hij ook werk aan van 
de keramist Theo Colenbrander (1841-
1930), die zich vaak door Japanse motieven 
liet inspireren. Colenbrander was destijds 
werkzaam bij de Haagsche Plateelbakkerij 
Rozenburg waar Mesdag aandeelhouder van 
was, zodat hij ook voor dit soort aankopen 
dicht bij huis kon blijven. 

Mesdag & Japan is verschenen 
als begeleidende publicatie bij de 
tentoonstelling 'Mesdag & Japan. Het Verre 
Oosten verzameld' (zie Rond 1900, 2018 
nr.1). Deze tentoonstelling loopt weer 

parallel met de tentoonstelling in het Van 
Goghmuseum, 'Van Gogh & Japan' (zie 
Ibidem). De belangstelling van Van Gogh 
voor Japan was anders gericht dan die van 
Mesdag: hij verzamelde vooral (de veel 
goedkopere) Japanse prenten en zag Japan 
als een geïdealiseerde, pure samenleving 
waar kunst optimaal kon bloeien. Toch 
ontstond Van Goghs fascinatie voor Japan 
via kennismaking met voorwerpen als die in 
de collectie van Mesdag. De Japonica zijn een 
blijvend bestanddeel van de Mesdagcollectie, 
ook als de tentoonstellingen afgelopen 
zijn. Het is de bedoeling dat de collectie 
toegelicht gaat worden via een boekenserie, 
waarvan Mesdag & Japan het eerste 
deel is. Dat zou een mooi beeld kunnen 
opleveren van deze veelvormige, maar toch 
harmonieuze collectie. 

de wereldtentoonstellingen in Parijs (1867, 
1878), Wenen (1873), Philadelphia (1876), 
en in Nederland op de Internationale 
Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling 
in Amsterdam in 1883. 

Uit dit soort voorwerpen uit de tweede 
helft van de negentiende eeuw stelde 
Hendrik Willem Mesdag (1831-1815) zijn 
collectie Japonica samen. Hij kocht ze bij de 
chique Haagse kunsthandel Van Wisselingh 
& Co. en waarschijnlijk ook bij de eveneens 
zeer chique Groote Bazaar, op loopafstand 
van zijn woning. In Mesdag & Japan wordt 
gesuggereerd, dat Mesdag geïnspireerd kan 
zijn geweest door Japanse objecten in het 
Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, 
eveneens niet ver van zijn huis, maar hier 
moet wel enig voorbehoud bij geplaatst 
worden. Het Koninklijk Kabinet, dat 
overigens in 1875/'76 overgebracht 
was naar het Nederlandsch Museum 
voor Geschiedenis en Kunst aan de 
Prinsengracht in Den Haag, had een slechte 
naam gekregen. Het idee van zo'n Kabinet 
van Zeldzaamheden (ook wel 'Rariteiten' 
genoemd) gold in de tweede helft van de 
negentiende eeuw als achterhaald; bovendien 
werd het amateuristisch beheerd. De 
slechte reputatie was wat de inhoud betreft 
niet geheel correct, want het Koninklijk 
Kabinet telde tal van kostbare en zeldzame 
voorwerpen die nu nog deel uitmaken van 
de vaste opstelling van het Rijksmuseum. 
Maar in elk geval was in de periode dat 
Mesdag zijn aankopen deed de collectie 
ontbonden en vanaf 1883 was er een 
langdurig verdelings- en verhuizingsproces 
aan de gang tussen het Rijksmuseum en 
diverse Leidse musea. Wat Japonica betreft, 
bevatte het Kabinet objecten van vóór de 
openstelling van Japan, en dat was niet het 
genre waarop Mesdag en andere artistieke 
verzamelaars zich richtten. 

Wat Mesdag kocht, staat goed toegelicht 
en fraai afgebeeld in Mesdag & Japan, soms 
met foto's van sprekende details. De collectie 
Japonica van Mesdag wordt 'wisselend 
van kwaliteit' genoemd, maar over het 
algemeen kon de vermogende kunstenaar 
zich stukken van niveau permitteren. Zijn 
aandacht richtte zich vooral op ceramiek en 
metaalwerk (waaronder wapens); lakwerk 
verzamelde hij vrijwel niet en prenten 
helemaal niet. Mesdag verzamelde niet uit 
etnografische of historische interesse voor 
Japan; het ging hem vooral om de esthetische 

Afb. 2. Gids voor het Kon. Kabinet van 
Zeldzaamheden (Den Haag z.d.), 

 met afbeelding van een Japans harnas.
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KORTE MEDEDELINGEN

Haarzuilens - Restauratie Kasteel 
De Haar voltooid 
De derde verdieping van het kasteel, 

waar de personeelsvertrekken zich 
bevinden, is onlangs volledig gerestaureerd.  

Bij de inrichting van de kamers is soms 
de beginperiode van het kasteel als 
uitgangspunt genomen (ca. 1910) en soms 
de periode na 1960, de tijd waarin het 
kasteel moderniseringen onderging. Dit geeft 
een beeld van het reilen en zeilen op de 
personeelsverdieping en de veranderingen 
door de jaren heen. Met het voltooien 
van de zolderetage is het omvangrijke 
restauratietraject van Kasteel de Haar – dat 
in 2001 al begon – tot een voorlopig einde 
gekomen.

Vanaf 4 april zijn de pas gerestaureerde 
personeelsvertrekken op de bovenste 
verdieping van Kasteel de Haar geopend 
voor publiek. Er zijn vrijwel geen kastelen 
in Nederland waar dergelijke zolderruimtes 
te bezoeken zijn. De rondleiding 'De 
verborgen kamers van De Haar' wordt 
vanaf 4 april dagelijks georganiseerd tussen 

12.00 en 16.00 uur en is alleen in combinatie 
met een regulier kasteelbezoek te boeken. 
Tickets voor deze rondleiding dienen 
online te worden aangeschaft in verband 
met beperkte beschikbaarheid. Dit kan via:  
www.kasteeldehaar.nl. 

Onderzoek naar Van Goghs inkt
Vier jaar geleden startte het project 

REVIGO (REassessing VIncent van GOgh), 
in het kader van het NWO-programma 
'Science4Arts'. De bedoeling was om op 
het spoor te komen, hoe de kleuren in Van 
Goghs schilderijen er hebben uitgezien kort 
nadat hij ze voltooide. Het was al langer 
bekend dat Van Goghs kleuren in de loop 
der tijd sterk aan kracht hebben ingeboet. 
Dankzij dit project is er veel inzicht 
gekregen in het verkleuren van pigmenten 
en hoe daardoor de kleurverhoudingen in 
Van Goghs late Franse werk zijn veranderd. 
Van sommige schilderijen (o.a. Slaapkamer 
te Arles) zijn digitale reconstructies gemaakt, 
die grote verschillen laten zien met het 
huidige coloriet.

Sinds kort is het ook mogelijk om 
zonder beschadigingen inktmonsters van 

Personeelsvertrek 1910, Kasteel de Haar.

Vincent van Gogh, Gezicht vanuit Montmajour, 
1888, Van Gogh Museum.
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ALV in Statenzaal in 
Zwolle en presentatie 
van Jan Jaap Heij over 
Georg Sturm op 24 
maart 2018
Foto's Eef de Hilster.
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verzamelobject; Art Nouveau als (levend) 
erfgoed. Het symposium wordt gehouden in 
de Van de Mandelezaal in het museum, van 
13.00 - 17.00 uur. Toegangsprijs: € 15. 

Nieuwe uitgaven

Art Nouveau Experience
Van de hand van Maarten Nubé 

verscheen in februari 2018 de uitgave De 
Art Nouveau Experience. Hierin worden 
vijfentwintig plekken, verspreid over Europa, 
gepresenteerd die de mogelijkheid bieden 
om de Art Nouveau op uiteenlopende 
manieren, daarbij gebruikmakend van 
verschillende zintuigen, te beleven.  
Prijs € 12, plus € 3 portokosten.  
Info: mnube@worldonline.nl 

Printing-on-demand uitgave over 
tapijten Theo Colenbrander 
Van de hand van Richard Mills is een nieuw 

boek verschenen over de tapijtontwerpen 
van T.A.C. (Theo) Colenbrander (1841-
1930), getiteld Designing to the Grid. 
De (engelstalige) publicatie bestaat 
uit drie delen: 'History' (een overzicht 
van de loopbaan van Colenbrander), 

'Analyses'(grondige analyse van het 
ontwerpproces en de ontwerpmethode van 
Colenbrander), en 'Designs and Carpets'. 
In het laatste deel worden diverse tot nu 
toe onbekende tapijtontwerpen van de 
kunstenaar gepresenteerd, naast uitgebreide 
documentatie over de afzonderlijke 
ontwerpen. De auteur publiceerde eerder 
over Colenbranders ontwerpmethodes, o.a. 
in Jong Holland 1994.

Het boek is niet in de boekhandel 
te koop, maar uitsluitend online te 
bestellen via www.magcloud.com/browse/
issue/1371533?__r=13286 (kostprijs 
$ 38.60 =  ca. € 32; de auteur werkt op 
non-profit basis). Meer informatie over de 
inhoud op: colenbrandercarpets.com.

tekeningen te nemen. Chemische analyse 
van enkele tekeningen maakte duidelijk 
dat Van Gogh gebruik maakte van violet 
gekleurde synthetische aniline inkten uit 
steenkoolteer, destijds moderne kleurstoffen 
met ongekend heldere kleuren. Van Gogh 
maakte in mei 1888 een serie tekeningen van 
het landschap rondom de ruïne van de abdij 
Montmajour bij Arles. Al deze tekeningen 
zijn verkleurd en verbleekt. Daarom is 
gezocht naar de oorspronkelijke kleuren 
ervan door de chemische samenstelling van 
de inkt te bestuderen en te vergelijken met 
nog in flesjes aanwezige laat 19de-eeuwse 
inkt. Tevens zijn chemische naslagwerken uit 
de tijd van Van Gogh geraadpleegd om de 
samenstelling van door hem gebruikte inkten 
op het spoor te komen. Onder invloed van 
licht blijken Van Goghs zwarte, violette en 
paarse inkten verbleekt en bruin geworden.

Drents museum verwerft 'Drentse 
Madonna' van Jozef Israëls
Het Drents Museum in Assen 

heeft, met steun van de Vrienden van 
het Drents Museum, een werk van de 
schilder Jozef Israëls (1924-1911), door 
hemzelf 'De Drentse Madonna' genoemd, 
weten te verwerven. Israëls werkte 
geregeld in Zweelo, en in 1892-1893 is 
het olieverfschilderij waarschijnlijk daar 
gemaakt. Op het schilderij is een zittende 
blozende jonge moeder met haar kindje te 
zien, die sterk lijkt op Maria met kind in het 
wapen van de provincie Drenthe. Bijzonder 
verband is dat het Drents Museum onder 
andere in het oude klooster van Maria in 
Campis is gehuisvest.

Het was lang onduidelijk wat er met het 
schilderij was gebeurd. Rond 1900 was het 
naar een particuliere collectie in Amerika 
gegaan. Na een speurtocht door conservator 
Annemiek Rens bleek dat het kunstwerk zich 

bij een particulier in Praag bevond. Tot grote 
vreugde van het Drents Museum kan het 
werk van Israëls na verwijdering van diverse 
vernislagen en restauratie aan de 'Drentse 
Meestercollectie' worden toegevoegd. Deze 
collectie omvat werken van kunstenaars als 
Vincent van Gogh, Hendrik Willem Mesdag 
en Max Liebermann.

Delft – Symposium 'De wereld van 
de Art Nouveau'
Het Museum Prinsenhof in Delft 

organiseert op zondagmorgen 10 juni 
a.s., in aansluiting op de tentoonstelling 
'Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | 
Delft, Kunst, kennis en industrie' (zie Rond 
1900, 2018 nr.1) een symposium over 
kunstnijverheid uit de periode 1880-1940, 
met het accent op ontwikkelingen in Delft. 
Er zijn drie themablokken: Art Nouveau in 
het museum; Art Nouveau als handel- en 

Jozef Israëls, Drentse Madonna.
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TENTOONSTELLINGSAGENDA 
per mei 2018

Den Hoorn (gem. Midden-Delfland) - 
Stadsarchief Delft
Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn,
015- 260 2341 / www.archief-delft.nl
De Gist, de Kabel en Kunstenaars; 
t/m 26 augustus 2018.
In aansluiting op de tentoonstelling 

Art Nouveau/Nieuwe zakelijkheid in het 
Delftse Museum Prinsenhof (zie Rond 
1900, 2018 nr. 1) is in de studiezaal van 
Stadsarchief Delft een presentatie te zien 
over de wisselwerking tussen de Delftse 
industrie en kunstenaars van ca. 1870 tot 
1930. In deze periode ontwierpen bekende 
kunstenaars zoals Jacques Zon, Jan Toorop 
en Piet Zwart reclamemateriaal voor 
Delftse fabrieken zoals de Nederlandsche 
Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandse 
Kabelfabriek. 

'De Gist' en 'de Kabel' zijn begrippen 
in Delft. De fabrieken staan net buiten de 
binnenstad en hebben rond de eeuwwisseling 
een grote invloed gehad op de cultuur 
en maatschappij in de stad. De Delftse 
nijverheid zorgde voor een heropleving 
van de economie en droeg bij aan nieuwe 
ontwikkelingen in de kunsten. De moderne 
typografische ontwerpen van Piet Zwart 
voor de Kabelfabriek uit de jaren twintig 
zijn tekenend voor deze ontwikkeling. De 
reclameaffiches van de Nederlandsche 
Oliefabriek voor de Delftsche Slaolie 
zette de Art Nouveau nationaal op de 
kaart. Dankzij het bekende reclameaffiche 
van Jan Toorop kreeg de Art Nouveau in 
Nederland ook wel de schertsende bijnaam 
'Slaoliestijl'. Van de bekende reclameaffiches 
werden ook sluitzegeltjes gemaakt. Het 
Stadsarchief beschikt over vijf van deze 
kleine kunstwerken.

Sluitzegeltjes NOF.

Bezoek aan Roosendaal op 
21 april 2018: architectuur 
van Jacques Hurks.
Foto's Eef de Hilster.
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de internationale invloeden op haar werk. 
Na 12 augustus zal de expositie doorreizen 
naar Wuppertal (9 september 2018 t/m 6 
januari 2019). 

In 1898 verhuist de jonge en ambitieuze 
kunstenares Paula Becker naar het 
kunstenaarsdorp Worpswede. In de 
laatste jaren van de 19de eeuw hebben 
verschillende kunstenaars zich daar 
gevestigd. Weg van de drukte van de grote 
stad, laten zij zich inspireren door wat zij 
zien als het simpele en rustige boerenleven 
en door het veenlandschap dat zij in en rond 
Worpswede vinden. In Worpswede maakt 
Paula deel uit van een vriendenkring van 
kunstenaars die vaak samenkomt in het huis 
van Heinrich Vogeler. Ze volgt lessen van 
Fritz Mackensen en in 1901 trouwt ze met 
Otto Modersohn. Maar haar opvattingen 
over kunst verschillen met die van de 
andere kunstenaars in het dorp. Voor Paula 
is de compositie – vorm, kleur en ruimte 
– in relatie tot haar persoonlijke beleving 
van het allergrootste belang. Om kennis 
op te doen van de meest recente kunst, 
en zich zo verder te ontwikkelen, besluit 
ze het roer om te gooien. En vertrekt 
eind 1899 naar Parijs. Daar bezoekt zij het 
Louvre en verschillende kunsthandelaren 
en volgt ze lessen aan de Académie. Zo 
komt zij in aanraking met progressieve 
kunst van onder anderen Paul Cézanne en 
Auguste Rodin. Tussen 1900 en 1907 zal zij 
in totaal vier keer voor langere tijd in de 
Franse hoofdstad verblijven. Maar steeds 
keert zij terug naar Worpswede. Door haar 
ervaringen in Parijs weet Paula Modersohn-
Becker de invloeden van haar geliefde 
Worpswede op geheel eigenzinnige wijze 
te verbinden met de kunst van de avant-
garde in Parijs. Zo ontwikkelt ze zich, als 
voorloper van het expressionisme, tot de 
meest vooruitstrevende Duitse kunstenaar 

van haar tijd. In 1907 overlijdt zij op 31-jarge 
leeftijd in het kraambed.

Bij de tentoonstelling is een rijk 
geïllustreerde catalogus verschenen met 
essays van Verena Borgmann (Kunsthalle 
Bremen), Beate Eickhoff (Von der Heydt-
Museum), Paul Knolle en Thijs de Raedt 
(Rijksmuseum Twenthe). Dit boek is 
verkrijgbaar in de museumwinkel (Uitg. 
Waanders & de Kunst, Zwolle - € 19,95).

Groningen - Groninger Museum
050-3666555 / www.groningermuseum.nl
Avant-garde in Groningen. De 
Ploeg 1918-1928; 26 mei 2018 t/m 
4 november 2018.
In 2018 is het honderd jaar geleden dat 

een groep jonge Groninger kunstenaars 
Kunstkring De Ploeg oprichtte. De Ploeg 
ontstond in juni 1918 als reactie op de 
"Tentoonstelling van werk van Groningsche 
Kunstenaars" in het Kunstlievend 
Genootschap Pictura. Hierbij was een groot 
aantal jonge kunstenaars niet uitgenodigd. 
Voor schilders zoals Jan Wiegers, Jan Altink 
en Johan Dijkstra was dit het sein dat de 
negentiende-eeuwse schilderkunstige 
idealen afgeschud moesten worden. Zij 
zochten aansluiting bij meer contemporaine 

Doorwerth - Museum Veluwezoom
026-3397409 / www.museumveluwezoom.nl
Xeno Münninghoff Verzameld; t/m 
24 juni 2018.
Ruim 45 jaar speelde Xeno Münninghoff 

(1873-1944) een belangrijke rol in het 
kunstenaarsmilieu van Renkum-Heelsum en 
Oosterbeek. Als 24-jarige kwam hij in 1894 
naar Renkum om daar directeur /1e leraar 
van de Gemeente-Tekenschool te worden. 
Naast zijn leraarschap was hij een productief 
schilder van voornamelijk landschappen 
met een eigen, zeer herkenbare stijl. In 
1906 trouwde hij met de schilderes Tilly 
van Vliet. Het echtpaar was in de Renkumse 
kunstvereniging Pictura Veluvensis (1902-
1935) en later in de Oosterbeekse 
kunstwereld een toonaangevend artistiek 
duo. De tentoonstelling is voor een 
groot deel samengesteld uit werk van de 
Oosterbeekse Münninghoff-verzamelaar 
Remi Viellevoye, aangevuld met werk uit 
andere particuliere collecties en uit de 
collectie van museum. Documenten uit de 
nalatenschap van het kunstenaarsechtpaar 
completeren de tentoonstelling. 

Bij de tentoonstelling is een fullcolour, 
rijk geïllustreerd boekwerkje verschenen 
met 50 pagina's over leven en werk van de 
kunstschilder. Prijs € 5,00. 

Drachten - Museum Dr8888
0512-515647 / www.museumdrachten.nl
De Stijl in Straatsburg; t/m 8 juli 2018.
De tentoonstelling De Stijl in 

Straatsburg is onderdeel van het project 
'Straatsburg, laboratorium in Europa' en 
concentreert zich op de Aubette. Ciné-
dancing en Restaurant Aubette werd in 
1928 ontworpen en ingericht door Theo 
Van Doesburg, Hans Arp en Sophie Taeuber-
Arp. Van Doesburg kon in de danszaal op 
monumentale schaal zijn ideeën over kleur 
in architectuur kwijt: de Aubette wordt 
daarom ook wel 'de Sixtijnse kapel van het 
Modernisme' genoemd. De tentoonstelling 
is reizend, vond in 2017 plaats in Straatsburg 
en is in 2018 te zien in Drachten.

Enschede - Rijksmuseum Twenthe
053-4358675 / www.rijksmuseumtwenthe.nl
Paula Modersohn-Becker: tussen 
Worpswede en Parijs; t/m 12 
augustus 2018.
Samen met het Von der Heydt-Museum 

in Wuppertal organiseert RMT een 
tentoonstelling over de Duitse kunstenares 
Paula Modersohn-Becker(1876-1907) en 

De Aubette te Straatsburg.  
Vormgeving Theo van Doesburg.
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Vries (1892-1982); t/m 24 juni 2018
Johan de Vries woonde van 1927 tot 

1930 in Katwijk en verhuisde daarna 
naar Wassenaar. Hij was opgeleid als 

decoratieschilder en bewonderde al 
vroeg het werk van Vincent van Gogh. De 
muziek van Wagners Parsifal sprak de jonge 
kunstenaar zeer aan; ook filosofie boeide 

ontwikkelingen in de beeldende kunst. 
Het toeval zou hen daarbij een handje 
helpen. Jan Wiegers die gedurende een 
gezondheidskuur in Davos (1920-1921) 
in Zwitserland bevriend was geraakt met 
Ernst Ludwig Kirchner, introduceerde in 
Groningen een schilderkunst, die verwant is 
aan het Duitse expressionisme. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig 
jubileum presenteert het Groninger Museum 
de overzichtstentoonstelling Avant-garde in 
Groningen. De Ploeg 1918-1928. Centraal 
staat het interessante culturele klimaat 
in Groningen aan het begin van de 20ste 
eeuw waarbinnen De Ploeg is ontstaan. 
Het museum laat ruim honderd werken 
zien, waaronder schilderijen, tekeningen, 
drukwerk en grafiek van Ploegleden zoals 
Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink, 
in contrast met werk van coryfeeën zoals 
Jozef Israëls, H.W. Mesdag, Otto Eerelman 
en tijdgenoten. Het toont hoe de 'jonge 
wilden' zich losmaakten van de toenmalige 
gevestigde orde. Daarnaast is er aandacht 
voor het werk van Ernst Ludwig Kirchner 

en Vincent van Gogh, die beiden van groot 
belang zijn geweest voor de schilderkunstige 
ontwikkeling binnen De Ploeg. 

Bij de tentoonstelling is het boek Avant-
garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 
verschenen, waarin niet alleen het ontstaan 
maar ook de voorgeschiedenis van De 
Ploeg aan bod komt. Het boek verscheen 
voorafgaand aan de tentoonstelling tijdens 
de Boekenweek in maart 2018. 

Heerenveen - Museum Belvedère
0513 - 644 999 / www.museumbelvedere.nl
Oase Oranjewoud; 16 juni t/m 23 
september 2018.
'Oase Oranjewoud' is een gevarieerde 

tentoonstelling over natuur en 
natuurbeleving, die te zien is in Museum 
Belvédère, Landgoed Oranjewoud en het 
museumpark. In het museumgebouw zal 
aandacht worden besteed aan moderne en 
eigentijdse beeldende kunst met flora en 
fauna als onderwerp. 

In het sfeervolle landhuis van Landgoed 
Oranjewoud staan de natuuralbums van Jac. 
P. Thijsse centraal, die hij aan het begin van 
de vorige eeuw maakte voor Verkade. Zijn 
informatieve teksten en de hoge kwaliteit 
van de illustraties (van Jan Voerman jr., 
Willem Wenckebach en Cornelis Rol) 
zorgden ervoor dat de albums al snel een 
geliefd verzamelobject werden. Tijdens 
'Oase Oranjewoud' zijn de originele 
aquarellen voor het eerst sinds lange tijd 
weer in het openbaar te zien. 

In het gebied tussen het museum en 
het landhuis spelen kunstwerken in op de 
beleving van de natuur en het landschap. 

Katwijk - Katwijks Museum
071-4013047 / www.katwijksmuseum.nl
Symbolisch Realisme, Johan de 

(links) Jac. J. Koeman, Duizendschoon.
(rechts) J. Voerman, Gevlekte Orchis.

Wobbe Alkema, Compositie No. 22.
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de periode 1880 – 1940 richtten de 
modernisten uit binnen- en buitenland zich 
veelvuldig op het verbeelden van de tuin. 
Kunstenaars als Gestel, Liebermann, Monet, 
Nolde, Van Gogh, De Smet, Toorop en 
Willink nemen ons mee in hun veelkleurig 
paradijs.

Leeuwarden - Fries Museum
058-2555500 / www.friesmuseum.nl
Escher op reis; t/m 28 oktober 
2018.
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is 

thans een van de meest bekende kunstenaars 
van Nederland, maar wat niet veel mensen 
weten is dat hij uit Leeuwarden komt. In het 
kader van 'Leeuwarden-Fryslân Culturele 
hoofdstad van Europa 2018' brengt het Fries 
Museum een grootschalige tentoonstelling 
van zijn werk. Aan de hand van circa tachtig 
vroege en late originele prenten wordt zijn 
artistieke ontwikkeling van een technisch 

bekwame graficus tot een wereldberoemd 
kunstenaar zichtbaar. 

In deze tentoonstelling wordt Escher 
gevolgd op zijn fysieke en mentale reizen. 
De reis begint in 1898 als Maurits Cornelis 
wordt geboren in het stadspaleis aan de 
Grote Kerkstraat waar nu Keramiekmuseum 
Princessehof gevestigd is. De locaties 
waar hij verbleef waren van grote invloed 
op zijn kunstenaarschap: van het grauwe 
platte Nederland van de jaren tien van de 
20ste eeuw tot de zon en de bergen van 
de Méditerranée. In Italië bracht Escher zijn 
gelukkigste jaren door. Bij het zien van de 
serie prenten van Italiaanse dorpjes en zijn 
donkere werken van Rome bij nacht is te 
zien hoe hij onder invloed van de prachtige 
landschappen begon te experimenteren 
met opvallende perspectieven en 
beeldcompilaties. Terug in Nederland 
verwerkte Escher al deze ervaringen en 
indrukken tot complexe mathematische 
beelden en onmogelijke werelden. De 
iconische werken die Escher zo bekend en 
geliefd maken, vormen het hoogtepunt en 
het eindpunt van de reis.

Nieuw-Buinen - Keramisch Museum 
Goedewaagen
0599-616090 /   
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
De hutkoffer - een unieke 
keramiekvondst, proeven uit het 
atelier van Bert Nienhuis, 1873-
1960; t/m 14 oktober 2018.
Keramisch Museum Goedewaagen 

presenteert Bert Nienhuis als de pionier 
van de Nieuwe Kunst in Amsterdam, 
met zijn design-ontwerpen voor 
Tegelbakkerij De Lotus en vervolgens 
voor Plateel- en Tegelbakkerij De Distel, 
als serviezenontwerper van Royal 
Goedewaagen en vooral ook als Nederlands 

hem uitermate. Door deze invloeden gaat 
De Vries zich meer richten op het innerlijk 
van de mens in plaats van op de visuele 
werkelijkheid. Hij geeft dit vorm in een 
helder realisme met een sterke symbolische 
ondertoon. 

Het werk dat hij in de periode van 1920 
tot 1937 maakte werd goed ontvangen 
door gezaghebbende kunstcritici en hing in 
menige kunstzaal in het land. Landschappen, 
stillevens en portretten maken onderdeel 
uit van zijn brede oeuvre. De Tweede 
Wereldoorlog vormt een scheidslijn in 
de carrière van Johan de Vries. Van 1937 
tot 1946 exposeert hij niet. Hij blijft wel 
schilderen en met het werk dat hij maakt 
betaalt hij onder andere tandartsrekeningen. 

Na de oorlog raakt het werk van de 
Vries in de vergetelheid. Een groot deel 
ervan werd geschonken aan de Dienst 
Verspreide Rijkscollecties, thans Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dankzij 
een genereuze bruikleen van het RCE is het 
voor het Katwijks Museum mogelijk om 50 
werken van Johan de Vries te laten zien op 
de tentoonstelling. Enerzijds is de expositie 
bedoeld om zijn Katwijkse werk - volgens 
sommigen het beste van zijn oeuvre - te 
kunnen kaderen. Anderzijds om deze bijna 
vergeten kunstenaar het podium te geven 
dat hij verdient.

Laren - Singer Museum
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Geschilderde tuinen; 5 juni t/m 26 
augustus 2018.
Deze zomer staat Singer Laren in 

het teken van de tuin. Aanleiding is de 
openstelling van de door de beroemde 
landschapsarchitect Piet Oudolf (1944) 
ontworpen beeldentuin. Vanaf komende 
zomer kunnen de bezoekers genieten 
in deze eerste openbaar toegankelijke 
beeldentuin van Oudolfs hand. In een groot 
deel van het museum is de tentoonstelling 
Geschilderde tuinen te zien. Tijdens 

Sigisbert Bosch Reitz.

Evert Pieters.

M.C. Escher, Castrovalva, 1930.
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eerste keramiekdocent. Nienhuis was 
vanaf 1905 verbonden aan de Haarlemse 
kunstnijverheidsschool, vanaf 1912 aan 
de Kunstgewerbeschule in Hagen en 
sinds 1917 aan de kunstnijverheidsschool 
Quellinus in Amsterdam (in 1924 
omgedoopt tot Instituut voor Kunst en 
Nijverheidsonderwijs). Vanaf 1921 was 
hij bovendien werkzaam als adviseur van 
Nederlandse keramiekfabrieken via het 
Goudse Klei-instituut. Hij onderscheidde 
zich van zijn generatiegenoten Brouwer, 
Lanooy en Andrée door geen geheim 
te maken van zijn experimenten en zijn 
recepten te noteren in schriftjes en zelfs in 
keramische bladen.

Het Keramisch Museum Goedewaagen, 
dat al sinds zijn stichting onderzoek doet 
naar Nienhuis' werk, kreeg recentelijk 
een collectie van 80 atelierproeven 
overgedragen. Deze collectie lag 37 jaar 
op een zolder in een Noord-Hollandse 
kunstenaarswoning opgeslagen in een 
hutkoffer die in 1980 was aangekocht bij 
een plaatselijk antiekwinkeltje. De collectie 
had beslist een bewaarbestemming, gezien 
het feit dat zich in de koffer ook een doos 
met persoonlijke familiebescheiden bevond. 
Voor de museumstaf is de nieuwe aanwinst 

een reden te over om verder onderzoek 
te gaan doen. Dit ook in de wetenschap 
dat Nienhuis' schriftjes met keramisch-
technische aantekeningen bewaard zijn 
gebleven en dat de te dateren stukken 
vergeleken kunnen worden met Nienhuis' 
eigen notities. 

Nunspeet - Noord-Veluws Museum
0341-250560 /  
www.noord-veluws-museum.nl
Licht op landschap - Kunstenaars-
kolonies in België; t/m 3 juni 2018.
De kunstenaarskolonie is een 

negentiende-eeuws verschijnsel dat zich 
vanuit Barbizon bij Parijs in Frankrijk over 
heel Europa verspreidde. Deze oorden 
speelden een grote rol in de toenmalige 
avant-garde van realisten. De kunstenaars 
verzetten zich tegen de traditionele 
historieschilderkunst en streefden naar 
weergave van het 'natuurlijke' licht. Zij 
trokken de vrije natuur in om er te 
schetsen en 'en plein air' te schilderen. Er 
ontwikkelde zich een nieuwe opvatting over 
het schilderen. In de jaren 1870-1880 zien 
we de overgang naar het impressionisme, 

waarbij wisselende lichtschakeringen in losse 
toetsen op het doek werden vastgelegd. 

Ook in negentiende-eeuws België 
waren veel kunstenaars actief in 
kunstenaarskolonies. Het Noord-Veluws 
Museum, waar men de schilderijen van de 
kunstenaarskolonie rond Nunspeet kan 
bewonderen, biedt in de tentoonstelling 
een uitgebreide verkenning van de 
kunstenaarskolonies in België: vanuit 
Anseremme in de Ardennen naar het 
Zoniënwoud bij Tervuren, naar de heide 
rond Kalmthout en de Limburgse Kempen 
met zijn moerassen rond Genk, om via 
het weidse rivierenlandschap van Schelde 
en Dender van Dendermonde af te dalen 
naar de kust waar Knokke en Heist liggen. 
Daar werkten Belgische realisten en 
impressionisten, zoals Hippolyte Boulenger, 
Joseph Coosemans, Alphonse Asselbergs, 
Louis Dubois, Isidore Verheyden, Theodore 
Baron, Lucien Frank en Guillaume Vogels. 

Het Noord-Veluws Museum laat 
een selectie zien van bijzondere werken 
uit de privécollectie Barat-Venker. De 
tentoonstelling toont het eigen karakter 
van de verschillende kunstenaarskolonies, 
die in de tweede helft van de 19e eeuw zo'n 
grote invloed op het Europese kunstleven 
hebben uitgeoefend..

Oosthuizen - Kinderboekenmuseum 
Het Schooltje van Dik Trom
06-20477917 /  
www.hetschooltjevandiktrom.nl
Kieviet nog steeds gelezen. Oude 
en nieuwe boekbanden; t/m 30 
september 2018.
Veel mensen weten niet dat onderwijzer 

en kinderboekenschrijver C. Joh. Kieviet 
(1858-1931) zo'n vijftig verschillende titels 
op zijn naam heeft staan. De naam Kieviet 
is voornamelijk gekoppeld aan de boeken 

over Dik Trom; de meeste andere titels zijn 
minder bekend. Toch hebben veel van zijn 
boeken meerdere drukken beleefd. Zo zijn 
van de historische boeken Fulco de minstreel 
en Het slot op den hoef minstens vijftien 
herdrukken verschenen. Deze boeken 
worden nu ook nog steeds gelezen.

In 2000 heeft N.J. Wagemaker een Korte 
handleiding voor het verzamelen van boeken 
geschreven door C. Joh. Kieviet verzorgd. 
Daarin staan bijna alle boeken gerangschikt 
op datum van eerste uitgave. De handleiding 
geeft voornamelijk de diverse drukken van 
voor 1945. Maar daarna hebben vele titels 
van Kieviet nog herdrukken beleefd.

Omdat er zoveel variaties zijn in de 
banden, soms bij dezelfde druk, maar ook 
in illustrator, uitgever en aantal pagina's 

Keramiek van Bert Nienhuis uit het Museum 
Goedewaagen.

Alphonse Asselbergs, Lente in Brabant,
 ca 1880-1885 (Coll Barat-Venker).

Omslag van J.C. Braakensiek bij Fulco de Minstreel, 
1e druk, 1892.
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Amersfoort - Museum Flehite
033-2471100 / www.museumflehite.nl
Wendingen; t/m 21 mei 2018.

Amsterdam - Museum Het Schip
020-4182885 / www.hetschip.nl
Publieke werken en de Amsterdamse 
School, 1915-1935; t/m 1 september 2018.

Amsterdam - Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl
Van Gogh & Japan; t/m 24 juni 2018.

Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Julie de Gaag. Uit fijn hout gesneden; 
verlengd t/m 31 dec. 2018
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Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900.

reizen door Europa dat getekend is door de 
Eerste Wereldoorlog. Ze bezoeken onder 
andere Wenen, München en Dresden en 
doen veel ervaringen op. In het vroege werk 
van beide kunstenaars is de invloed van 
hun kunstreizen goed te herkennen in de 
symbolistische stijl en Jugendstil-elementen.

Als kunstenaars ontwikkelden Chabot en 
Van der Plas zich gaandeweg in verschillende 
richtingen. Chabot ontwikkelde zijn eigen 
expressionistische stijl in beeldhouwen en 
schilderkunst, Van der Plas specialiseerde 
zich in religieuze kunst en opdrachten op 

het gebied van vormgeving, portretten en 
kunst in de openbare ruimte. Zowel Chabot 
als Van der Plas realiseerden beelden en 
ornamenten in de openbare ruimte van 
Rotterdam. Vele zijn nog steeds in het 
straatbeeld aanwezig. Voor de gevels aan de 
Nieuwe Binnenweg bijvoorbeeld maakte 
Van der Plas in 1938 voorstellingen van 
de dierenriem en ook zijn de 'sluitstenen' 
die Van der Plas, Chabot, Bieling, Bolle en 
Wensing maakten voor de vijf bruggen over 
de Statensingel nog te zien.

verzamelt het Kinderboekenmuseum Het 
Schooltje van Dik Trom alle varianten die er 
van de diverse titels van Kieviet zijn. Soms is 
de uitvoering van een volgende druk volledig 
identiek aan een vorige en daardoor niet 
interessant. Inmiddels omvat de collectie 
zo'n 250 verschillende uitgaven. Daaronder 
is een Zweedse vertaling van Dik Trom. Er 
zijn meer vertalingen bekend. Zo zijn er 
vertalingen verschenen in Estland en het 
toenmalige Nederlands-Indië. In 2016 is een 
Engelse uitgave verschenen.

Het vijfjarig jubileum van Het Schooltje 
was een reden om een tentoonstelling te 
wijden aan de diverse boekbanden van de 
Kievietboeken in eigen collectie en collecties 
van enkele vrijwilligers bij Het Schooltje. 
In de tentoonstelling zijn daarnaast enkele 
bijzondere bruiklenen te zien.

Otterlo - Kröller-Müller Museum
0318-591241 / www.kmm.nl
Henri Fantin-Latour; 19 mei 2018 - 
26 augustus 2018.
In het prentenkabinet presenteert het 

museum lithografieën van Henri Fantin-
Latour (1836-1904) uit eigen collectie. 

Fantin-Latour is bekend door zijn 
portretten en zijn talrijke bloemstillevens, 
waarmee hij jarenlang in zijn onderhoud 
voorzag (in 2013-2014 was daarvan een 
expositie te zien in het Museum Gouda). 
Zijn hart ging echter uit naar fantasierijke, 
dromerige voorstellingen met feeën en 
nimfen, vaak geïnspireerd door de muziek 
van componisten als Wagner, Berlioz, Brahms 
en Schumann, maar hier was nauwelijks 
een markt voor. Al snel ontdekte hij voor 
deze uit de verbeelding voortkomende 
werken de lithografie als het beste medium. 
Daarmee is Fantin-Latour een van de eerste 
kunstenaars in de negentiende eeuw die 
de lithografie als zelfstandige kunstvorm 
beoefenden.

Hij had een bijzonder goede beheersing 
van de techniek. Hij maakte meerdere staten 
van eenzelfde afbeelding, waarbij hij na elke 
druk de voorstelling op de steen verder 
uitwerkte. Zo zocht hij naar een goede 
balans in de licht-donkerverhoudingen, 
van het diepste zwart tot het helderste 
wit. Vanwege hun kwetsbaarheid zijn deze 
werken zelden te zien. 

Rotterdam - Chabot museum
010-4363713 / www.chabotmuseum.nl
Vrienden voor het leven - Henk 
Chabot en Adriaan van der Plas; 
t/m 17 juni 2018. 
Adriaan van der Plas (1899-1974) 

en Henk Chabot (1894-1949) waren 
studiegenoten en goede vrienden. Samen 
volgden ze de internationale ontwikkelingen 
in de kunst en maakten ze reizen. Deze 
dubbeltentoonstelling geeft een beeld van 
hun vriendschap in schilderijen, beelden, 
tekeningen en grafiek.

In de vroege jaren 1920 maken de 
vrienden - pas afgestudeerd aan de 
Rotterdamse kunstacademie - verschillende 

Henri Fantin-Latour, Venus et l'Amour, 1896, 
lithografie.

Henk Chabot, Sluitsteen in de van Aerssenbrug, Blijdorp Rotterdam.



secretariaat

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

redactie rond 1900
teksten

Lieske Tibbe
020- 683 9020
redactie@vvnk.nl

vormgeving

Eef de Hilster

webmaster@vvnk.nlw
w

w
.v

vn
k.

nl

Bergen NH - Museum Kranenburgh
072-5898927 / www.museumkranenburgh.nl
1993; t/m 21 mei 2018.

Delft - Museum Prinsenhof
015-2602358 / www.prInsenhof-delft.nl
Art Nouveau/ Nieuwe Zakelijkheid Delft. 
Kunst, kennis en industrie; t/m 16 augustus 
2018.

Den Haag - Gemeentemuseum
070-3381111 / www.gemeentemuseum.nl
Max Liebermann en het Duits 
impressionisme; t/m 24 juni 2018.
Ook te zien: Art Nouveau in Nederland; 
t/m 28 oktober 2018.

Den Haag - Haags Historisch Museum
070-3646940 / www.haagshistorischmuseum.nl
De wereld achter een poppenhuis. Willem 
Tholen, Lita de Ranitz en vrienden; t/m 10 
juni 2018. 

Den Haag - De Mesdag Collectie (v/h Museum Mesdag)
070-3621434 / www.demesdagcollectie.nl
Mesdag & Japan. Het Verre Oosten 
verzameld; t/m 17 juni 2018.

Doesburg - Lalique Museum
0313-471410 / www.musee-lalique.nl
Jan Toorop & het Animisme, t/m 3 juni 
2018.

Dordrecht - Dordrechts Museum
078-7708708 / www.dordrechtsmuseum.nl
Jongkind & Vrienden; t/m 27 mei 2018.

Laren - Singer Museum
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Ook te zien: Impressionism & Beyond. A 
Wonderful Journey; verlengd t/m 27 mei 
2018.

Nieuw-Buinen - Keramisch Museum Goedewaagen
0599-616090 / 
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
Nederlandse keramiek voor de NASM/
HAL, uit de collectie van Clive Hellinga; 
t/m 7 oktober 2018.

Roosendaal - Tongerlohuys
0165-555555 / www.tongerlohuys.nl
De Amsterdamse School in West-Brabant. 
Bouwen met Jacques Hurks; t/m 4 juni 
2018.

Rotterdam - Museum Boijmans Van Beuningen
010-4419475 / www.boijmans.nl
Collectie Krekel. Zilver uit de periode 
1880 – 1940; t/m 30 december 2018. 

Sint-Annaland - Streekmuseum De Meestoof
0166-652901/06-22826192 / www.demeestoof.nl
Gloeiende glazuren. Chris Lanooy (1881-
1948) en navolgers; t/m 1 november 2018.

Steenwijk - Hildo Krop Museum/ Villa Rams Woerthe
06-10709326 / www.hildokrop.nl
Hildo Krop: Ontwerpen, schetsen en 
afgietsels van gips; 2017 – 2018.

Tilburg - Nederlands Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
1920s Jazz Age | Fashion & Photographs; 
t/m 27 mei 2018.


