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VErENigiNg VriENDEN NiEUWE KUNSt 1900

VAN DE voorzitter
De VVNK is het jaar 2019 wervelend
begonnen! Eerst een zeer geslaagd trip
naar de Brussels Art Fair, en daarna een
bezoek aan de tentoonstelling in Alkmaar
over de grondlegger van de Bergense
School, Piet van Wijngaerdt. Ook ons
jubileumsymposium over 'Meubels voor het
volk of voor de elite?' was een succes. Ik heb
er alleen maar enthousiaste verhalen over
gehoord. Een jubileumsymposium, omdat
we al weer twintig jaar bestaan en in die
jaren zijn gegroeid naar 500 leden. Van het
vijfde lustrum moeten we maar eens een
feest maken. We hielden het symposium in
het bijzondere complex van Villa Jongerius
uit 1938 in Utrecht. Een merkwaardige
mengeling van Nieuwe Zakelijkheid en Art
Deco. Het was goed te zien dat Jongerius,
autofabrikant en daarom 'Jan Ford' genoemd,

zijn villa had gebouwd om zichzelf status te
geven en anderen te imponeren.
Veel meubelfabrieken passeerden de
revue. Na het symposium bleef de conclusie
dat er heel idealistisch voor de 'werkende
klasse' werd ontworpen. Weliswaar om die
klasse op te voeden met simpele maar 'goed'
gemaakte meubels, maar ze sloegen niet aan.
Niet te betalen of niet gewenst. Of te elitair
misschien. Over elitair gesproken, interieurs
en designmeubelen kunnen, net als bij
Jongerius, worden gebruikt om anderen te
imponeren. Lévi Weemoedt verwoordt dat
treffend in een gedicht:
GEEN STIJL
Ze zaten zich
op hun Gispen
stoelen
samen ontzettend design
te voelen
En de aanblik
van hun
Bauhauskamer
		
maakte hen alleen maar designzamer
De klok
de tafel
en de
stoel:

voor haar jarenlange inzet. We zoeken nu
dringend een of meer opvolgers. Verder
heeft Eef de Hilster, de vormgever van Rond
1900, al een aantal jaren aangegeven ook
graag het stokje aan een ander te willen
overdragen. We zijn heel blij met Eef, maar
we vragen u toch om erover na te denken
zijn taak over te nemen. Zie hierover ook
elders in dit nummer.
Binnenkort houden we onze Algemene
Ledenvergadering (ALV). Op 30 maart
vergaderen we in de karakteristieke houten
Noorse Zeemanskerk in Rotterdam. Leest
u goed hoe we de toezending van de
vergaderstukken anders dan voorheen gaan
doen. Naast de gebruikelijke agendapunten
als jaarverslag, beleidsplan, financiële
verantwoording en begroting, moeten we
ook beslissen over een contributieverhoging.
We zijn weliswaar financieel gezond,
maar de kosten stijgen. Het bestuur stelt
daarnaast ook voor om te besluiten een
culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) te worden. De ANBI-status levert
bij donaties aan de VVNK voor de donateur
namelijk meer belastingaftrek op.
Ons zeer gewaardeerde bestuurslid
Lieske Tibbe zal haar bestuurslidmaatschap
en redacteurschap van Rond 1900 tijdens
de ALV beëindigen. We zijn zeer dankbaar

alles had
dat gezellige
Brechtgevoel
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Na de ALV houdt Mienke Simon
Thomas 's middags een inleiding over de
tentoonstelling 'nederland  bauhaus –
pioniers van een nieuwe wereld' die zij in
museum Boijmans Van Beuningen heeft
samengesteld. Daarna wandelen we naar
het museum voor de tentoonstelling.
De invloed van het Bauhaus op
Nederlandse kunstenaars zien we ook
tijdens onze excursie op 12 april naar Borne,
waar in het Bussemakerhuis de Bauhausleerling en textielkunstenares Kitty van der
Mijll Dekker centraal staat. En op 18 mei
gaan we naar het Steendrukmuseum in
Valkenswaard, met een tentoonstelling over
Leo Gestel. Over de komende activiteiten
kunt u uitgebreid in dit nummer van Rond
1900 lezen.
Eddy Engelsman
Foto's op deze pagina van het bezoek aan BRAFA:
Greetje Engelsman-Postma.

De Noorse Zeemanskerk
De Noorse Zeemanskerk uit 1914 is
het grootste houten gebouw in Nederland,
een kopie van een 16e eeuwse Noorse
dorpskerk (afb. 1). De kerk kon gebouwd
worden dankzij talrijke giften, zoals een
ruime bijdrage van Koning Haakon VII. De
kerk is als bouwpakket uit Noorwegen
naar Rotterdam verscheept, waar hij door
Noorse timmerlieden in elkaar is gezet.
In 1937 moest een gedeelte van Het Park
wijken voor de aanleg van de Tunneltraverse
voor de in aanbouw zijnde Maastunnel. Om
het kerkje te behouden, werd het verrold
en 170 meter verderop naast de ingang van
het park neergezet. Sinds 1999 is het een
Rijksmonument.

EVENEMENTEN (1)
Zaterdag 30 maart 2019
Algemene
Ledenvergadering
en inleiding door Mienke Simon
Thomas met museumbezoek, in
Rotterdam.
De Algemene Ledenvergadering (ALV)
wordt gehouden in de Noorse Zeemanskerk.
Na de ALV is er een rondleiding in de kerk,
en na de lunch, houdt Mienke Simon Thomas,
de samensteller van de tentoonstelling
'nederland  bauhaus – pioniers van een
nieuwe wereld', een inleiding over deze
tentoonstelling. Vervolgens wandelen we
naar Museum Boijmans om deze te bezoeken.
Het is de laatste kans om het Museum te
bezoeken voordat het jarenlang dicht gaat
voor een grootscheepse verbouwing.
De Algemene Ledenvergadering
Zie de hierna opgenomen agenda. Uit
kosten- en milieuoverwegingen heeft het
bestuur besloten de agendastukken voor
de vergadering niet meer aan alle leden
te zenden, maar alleen aan die leden die
zich hebben aangemeld voor deelname

Afb. 1. Noorse Zeemanskerk, Rotterdam, 1914,
foto Greetje Engelsman-Postma.

aan de ALV. Deze leden ontvangen de
agendastukken vóór de ALV per post.
Andere leden die de agendastukken wensen
te ontvangen kunnen de secretaris daar om
verzoeken secretaris@vvnk.nl. De stukken
liggen ter vergadering ook ter inzage.

Inleiding Mienke Simon Thomas
Mienke Simon Thomas is de samensteller
van de tentoonstelling 'nederland  bauhaus
– pioniers van een nieuwe wereld'. Zij is senior
conservator toegepaste kunst en vormgeving
bij Museum Boijmans Van Beuningen. In
2019 is het honderd jaar geleden dat het
Bauhaus werd opgericht, de revolutionaire
kunst- en ontwerpschool waarvan de

Afb. 2. Marcel Breuer, vier bijzettafels, ca. 1926.

Programma Rotterdam
11:30 uur Ontvangst met koffie/thee en Noorse wafels in de Noorse Zeemanskerk.
12:00 uur Algemene Ledenvergadering in de kerkzaal.
- toelichting op het interieur door een van de medewerkers van de kerk
13:00 uur Lunch in de Noorse Zeemanskerk.
14:00 uur Inleiding door mevr. Mienke Simon Thomas, samensteller van de
tentoonstelling 'nederland  bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld'.
14:45 uur Wandeling naar Museum Boijmans Van Beuningen en bezoek aan de
tentoonstelling.
ca. 16:00 Napraten in het tijdelijke restaurant (Serrazaal) van Museum Boijmans Van
uur
Beuningen.
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AGENDA VOOR DE 30STE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
zaterdag 30 maart 2018 om 12:00 uur
in de Noorse Zeemanskerk,
Westzeedijk 300, Rotterdam
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Verslag Algemene ledenvergadering
van 24 maart 2018 in het
Gouvernementshuis in Zwolle
5. Jaarverslag 2018
6. a. Financieel jaarverslag a.d.h.v.
- Resultatenrekening en Balans
- Overzicht resultaat Evenementen
en Fonds S&P
- Toelichting Financieel Jaarverslag
2018
b.Verslag kascontrole
c. Decharge bestuur.
d. Benoeming commissie
   kascontrole (twee leden)
7. a. Beleidsplan 2019
b. Begroting 2019 zoals opgenomen
   in Resultatenrekening en Balans
c. Toewijzing batig saldo van 2018
   (€ 1.687,81) aan het Fonds
   Studie en Publicatie
8. Voorstel voor contributieverhoging
met ingang van 2020
9. Verkrijgen status Culturele
ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) – Voorstel voor wijziging
statuten
10. Relatie met Drents Museum
11. Samenstelling bestuur
- afscheid van mw. Lieske Tibbe
- werving hoofdredacteur Rond
1900
- werving vormgever Rond 1900
12. Rondvraag / w.v.t.t.k.
13. Sluiting

invloed nog steeds voelbaar is. Bijna 800
objecten - kunstwerken, meubels, keramiek,
textiel, foto's, typografie en architectuur geven een unieke inzage in de inspirerende
wisselwerking tussen Nederland en het
Bauhaus door de jaren heen.
In 1919 sticht architect Walter Gropius
in het Duitse Weimar de revolutionaire
academie voor architecten, kunstenaars
en industrieel ontwerpers. In een tijd dat
alleen een kleine bovenlaag zich kostbare en
door kunstenaars vormgegeven producten
kan permitteren, werkt het Bauhaus vanuit
het ideaal om een mooi en functioneel
design voor iedereen bereikbaar te maken.
De baanbrekende uitgangspunten van de
opleiding, later wereldwijd van grote invloed,
hebben ook in Nederland nadrukkelijk
weerklank gevonden in architectuur,
vormgeving en het ontwerponderwijs.
Museum Boijmans Van Beuningen legt dit
Nederlandse Bauhaus-netwerk in een groot
overzicht bloot (afb. 2 en 3).
Aanmelding en kosten
Leden en introducees kunnen zich vóór
16 maart 2019 aanmelden via onze website
www.vvnk.nl/evenementen. Vermeld bij
aanmelding de namen
en de lidnummers
van de deelnemers.
De kosten bedragen
voor leden € 15 en
voor
introducees
€ 20, exclusief de
toegangsprijs
voor
museum Boijmans Van
Beuningen: € 17,50.
Toegang is gratis met
verscheidene kaarten,
zoals de Museumkaart.

Adres en bereikbaarheid
Noorse Zeemanskerk: Westzeedijk 300,
3016 AP Rotterdam
Openbaar vervoer:Vanaf Rotterdam CS:
RET Tram 8 richting Spangen, uitstappen bij
halte Euromast/Erasmus MC; vervolgens ca.
2 minuten lopen: ga de Westzeedijk op, na
ca. 100 m ziet u de kerk aan de rand van
Het Park.
Per auto: parkeren in de parkeergarage
Museumpark (Museumpark 32) of het
Erasmus Medisch Centrum.
Telefonische bereikbaarheid op
30 maart
Kees van der Geer, secretaris
			
06 538 112 60
Irene van Geest		
06 435 641 33
(op de dag zelf)

Afb. 3. Briefkaart van Theo van Doesburg aan
Anthony Kok, 12 sept. 1921, met afbeelding
van het Bauhaus in Weimar met bijgeschreven
commentaren van Van Doesburg, Coll. RKD/ Ned.
Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag
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Bezoek aan Gaudi in Het Schip
op 1 december 2018.
Foto's:
Greetje Engelsman-Postma.

EVENEMENTEN (2)
Vrijdag 12 april 2019 in Borne
Bezoek aan de tentoonstelling 'Een
leven lang weven, Kitty van der Mijll Dekker
verbonden met Bauhaus' in Museum
Bussemakerhuis in Borne (Twente), met een
inleiding van Wilma Witteman, samensteller
van de tentoonstelling en VVNK-bestuurslid.
Na de lunch bezoekt de ene helft van de
groep de tentoonstelling en het museum.
De andere helft krijgt een rondleiding langs
herenhuizen voor textielbaronnen van de
Spanjaard-familie in verschillende stijlen
(Um-1800, chaletstijl, Jugendstil). Daarna
wisselen beide groepen.

Afb. 1. Bussemakerhuis, Borne, 18e eeuw.
Foto Eddy Engelsman.

Museum Bussemakerhuis
Het Bussemakerhuis uit 1655 is een
rijksmonument en het enige overgebleven
monumentale 'linnen-fabrikeurshuis' in ons
land (afb. 1). We zien daar op eigentijdse
wijze de ontstaansgeschiedenis van de
textielindustrie in Twente, in het bijzonder

Programma Borne
11:00 uur
Ontvangst met koffie/thee en krentewegge in de Doopgezinde kerk uit
1824 (rijksmonument).
11:30 uur
Inleiding Wilma Witteman over 'Een leven lang weven, Kitty van der Mijll
Dekker verbonden met Bauhaus' in de Doopsgezinde kerk.
12:00 uur
Lunch in restaurant 'De Ster', 5 minuten lopen vanaf de Doopsgezinde
kerk
13:15 uur
Groep 1: Bezoek tentoonstelling + rondleiding 'Een leven lang weven,
Kitty van der Mijll Dekker verbonden met Bauhaus', door Wilma
Witteman, Museum Bussemakerhuis.
Groep 2: Rondleiding/wandeling langs 'textiel-Spanjaard-herenhuizen' in
Borne
14:00 uur
Wisseling van de groepen
ca. 15:15 uur Ter afsluiting: thee in het Bussemakerhuis
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die van het linnen in Borne. Door het
hele museum staat het linnengoed, zoals
damasten tafelkleden. Op de weefzolder
staat de grootste collectie in gebruik zijnde
authentieke weefgetouwen van Nederland.
Vrijwilligers geven daar demonstraties,
en maken daarop prachtige theedoeken.
In het museum staat een eethoek in de
stijl van de Haagse School van meubel- en
interieurontwerper Frits Spanjaard, zoon
van textielfabrikant Spanjaard uit Borne.
Kitty (Catharina Louisa) van
der Mijll Dekker (1908-2004) was
een
Nederlandse
textielkunstenares
en handweefster. Zij gaf als eerste de
theedoek zijn moderne uitstraling. Door
de geometrische vormen, de weeftechniek
en de kleuren week haar werk af van het
toen gebruikte geblokte huishoudtextiel.
Naast huishoudtextiel maakte ze vloer- en
wandkleden.Van der Mijll Dekker volgde de
opleiding aan het Bauhaus in Dessau. Het is
100 jaar geleden dat kunstacademie Bauhaus
is opgericht (zie elders in dit blad over de
inleiding door Mienke Simons Thomas op 30
maart over de tentoonstelling 'nederland 
bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld').
Na de opleiding aan het Bauhaus vertrok
Kitty in 1932 naar Nunspeet, waar ze in
haar eigen handweverij haar ontwerpen
uitvoerde. Voor de industrie ontwierp
ze eerst in 1934 voor de firma Spanjaard
in Borne, daarna van 1935 tot 1962 voor
Linnenweverijen E.J.F. van Dissel en Zonen
in Eindhoven, voor wie ook Chris Lebeau
ontwerpen maakte. In 1935 ontwierp Kitty
voor Van Dissel de eerste glazendoek, met

Afb. 2. Kitty van der Mijll Dekker, linnen glasdoek
progressieve randen in rood en blauw (dessin nr.
400), 1935. Foto Textielmuseum Tilburg.
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felle rode en blauwe strepen (afb. 2). Zij
heeft met haar weefwerk vele internationale
prijzen gewonnen. Werk van haar is onder
andere te vinden in het Rijksmuseum
en het Textielmuseum in Tilburg. Enkele
van haar theedoeken zijn tentoongesteld
in de vaste opstelling van De Stijl in het
Gemeentemuseum Den Haag.
De tentoonstelling in het Bussemakerhuis
biedt een mooie gelegenheid om de
prachtige thee-, glas-, fontein- en andere
doeken van Kitty van der Mijll Dekker en
van andere kunstenaars, zoals Chris Lebeau,
te bewonderen (afb. 3a en 3b). We volgen
in de tentoonstelling de ontwikkeling van
de theedoek door de jaren heen, tot aan de
ontwerpen van hedendaagse designers als
studio Job, en Victor en Rolf.
De tentoonstelling kwam mede tot

(links) Afb. 3a. Kitty van der Mijll Dekker, linnen
fonteindoek met ketting en satijnstrepen (dessin nr.
417 in rood en blauw), 1939. Foto Eddy Engelsman
(rechts) Afb.3b. Idem, in groen en geel, 1939.
Foto Textielmuseum Tilburg.

stand dankzij een financiële bijdrage uit het
Fonds Studie en Publicatie van de VVNK.
Aanmelding en kosten
Leden en introducees kunnen zich vóór
29 maart 2019 aanmelden via onze website
www.vvnk.nl/evenementen. Vermeld bij
aanmelding de namen en lidnummers van
de deelnemers. De kosten zijn voor leden
€ 23 en voor introducees € 27,50, exclusief
de toegangsprijs voor het museum (gratis
met Museumkaart).
Het maximum aantal deelnemers is 40.
Adressen in Borne
en bereikbaarheid
Doopsgezinde kerk: Ennekerdijk 31
Museum Bussemakerhuis: Ennekerdijk 11
Restaurant 'De Ster': Markstraat 16b
Vanaf station Borne naar het museum en
de kerk is het circa 15 minuten lopen.
In Borne is gratis parkeren, zoals op de
Ennekerdijk, of met een parkeerschijf.
Telefonische bereikbaarheid
Wilma Witteman
06 152 404 39
(algemene info over deze dag)
Eddy Engelsman
06 202 047 11
(op de dag zelf)

Maarten Nubé

DRINGEND GEZOCHT:
bestuurslid, hoofdredacteur en
vormgever Rond 1900.
We nemen met pijn in het hart
afscheid van ons zeer gewaardeerde
bestuurslid en hoofdredacteur van
Rond 1900 Lieske Tibbe. Lieske was ook
het kunsthistorische geweten van het
bestuur. We zijn haar zeer erkentelijk
voor haar bijdragen en inzet in al die
jaren. Iedereen met kunsthistorische
kennis die interesse heeft om haar op te
volgen, wordt opgeroepen om zich als
kandidaat te melden. Voor het bestuur
of voor hoofdredacteur, of voor een
combinatie. Het redacteurschap kan
trouwens ook buiten het bestuur worden
vervuld. En waarom niet door een duo?
De hoofdredacteur hoeft overigens het
blad niet zelf vol te schrijven. Aarzelt u,
of overweegt u het, kom dan eens praten
met de voorzitter of secretaris.
Verder zijn we heel tevreden met
de tomeloze inzet van Eef de Hilster als
vormgever van Rond 1900, maar Eef heeft
al een aantal jaren te kennen gegeven een
opvolger te willen. Het lukt ons maar
niet die te vinden. Wanneer iemand die
taak op zich wil nemen of iemand kent
die dat zou willen: meldt u zich alstublieft.
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Elke twee jaar organiseert de VVNK
een symposium waar een thema uit de
kunstwereld rondom 1900 centraal staat. Bij
de laatste vier symposia, in 2011, 2013, 2015
en 2017, waren die thema's achtereenvolgens
'Thorn Prikker' (2011), 'Kunst aan de kust'
(2013), 'Verzamelaars' (2015), en voor het
meest recente symposium, in 2017, was het
thema 'Sporen van Nieuwe Kunst in Verre
Streken'.
Wat moest het thema worden voor
het symposium van de VVNK, opgericht in
1998, dat georganiseerd zou worden bij haar
20-jarig bestaan? Een paar gebeurtenissen
op het gebied van Nieuwe Kunst die
de afgelopen twee/drie jaar hadden
plaatsgevonden gaven het bestuur een ´zetje´.
In 2016 vond in het Veenkoloniaalmuseum
in Veendam de tentoonstelling 'J. A. Huizinga:
meubelfabrikant' plaats, en in dat zelfde
jaar werd de Stichting Huizinga Meubel
Nederland opgericht, die ook in 2018/2019
in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
in Groningen de aan meubelfabrikant J.A.
Huizinga gewijde tentoonstelling ´Made in
Stad´ heeft gerealiseerd. Op een andere
plek in Nederland, in Oosterbeek, werd in
2017 de Stichting Erfgoed Meubelfabriek
L.O.V opgericht. Die twee gebeurtenissen,
in Groningen en Oosterbeek, en het
gegeven dat er aan ´meubels´ tot nu toe
maar in beperkte mate in een VVNKsymposium aandacht was besteed, maakte
het gemakkelijk voor het bestuur om het
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 1 pagina 11

thema voor het jubileumsymposium te
kiezen. En dat thema, zoals uiteindelijk
geformuleerd, werd dus 'Meubels voor het
volk of voor de elite?'.
Voor een symposium van de VVNK moest
uiteraard ook een geschikte plaats gevonden
worden. Ook daarin is er voor de VVNK al
een mooie traditie, waarbij de vorige vier
bovengenoemde symposia plaats vonden
in achtereenvolgens de Armeniuskerk in
Rotterdam, het Katwijks Museum in Katwijk
(gevestigd in een voormalige rederswoning,
architect H.J. Jesse), in gebouw 'De Wilg' in
Utrecht (een voormalige Openbare Lagere
School, ontworpen door architect S. Loeb),
en tenslotte, in 2017, in congrescentrum
'Kumpulan', gelegen op het landgoed
Bronbeek, vlak naast het gelijknamige
museum. Voor het jubileum-symposium viel
de keuze op een op z'n minst gezegd curieus
gebouw. Of beter gezegd, twee curieuze
gebouwen die tezamen het Villa Jongeriuscomplex vormen (Afb. 1). Daarover dadelijk
meer.

De combinatie van thematiek en
locatie zorgde voor een ongekend hoog
aanmeldingen voor het symposium. Op
zaterdagochtend 26 januari meldden
zich tussen 10.30 en 11.00 uur ongeveer
115 symposiumdeelnemers op het Villa
Jongerius- terrein, die daar de dag tot laat
in de middag zouden doorbrengen. Om
11.00 uur 'sharp' werden de deelnemers
door VVNK-voorzitter Eddy Engelsman

Afb. 1. Villa Jongerius-complex. Foto Eef de Hilster.

VVNK-SYMPOSIUM
'MEUBELS VOOR HET VOLK OF
VOOR DE ELITE?'
26 januari 2019,
Villa Jongerius, Utrecht
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Met een lezing die als titel ´De
verheffende waarde van een eenvoudig
interieur. Ontwerpidealen omstreeks 1900´
had, zorgde Lieske Tibbe, bestuurslid van de
VVNK en voorheen gedurende vele jaren
docente kunstgeschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, voor de aftrap
(Afb. 5). In haar inleidende woorden vroeg zij
zich af of het vraagteken, zoals geplaatst aan
het einde van het thema van het symposium
'Meubels voor het volk of voor de elite?', wel
op z'n plaats was.Aan de ene kant was er aan
het begin van de vorige eeuw inderdaad de
idealistische gedachte dat kunst, en vooral
eenvoudige, sobere, en zeker niet kostbare
kunst, ook voor de gewone man toegankelijk
moest zijn, en dat dat tot een verbeterde
leefomgeving en geestelijk verheffing kon
leiden. Interieurontwerp, en zeker meubilair
en eenvoudige decoraties zouden daar een
belangrijke rol in kunnen spelen. Aan de
andere kant was er onder de socialistisch
georiënteerde
kunstenaarsstromingen
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van die tijd het idee dat er ook voor de
elite alle aanleiding was tot herziening van
gangbare stijlvoorkeuren, en dat het tijd was
geworden om de luxueuze, somptueuze,
Franse neobarok- en neorococo-stijlen aan
de kaak te stellen, of beter nog, definitief de
rug toe te keren.
Een en ander leidde in de eerste jaren
van de vorige eeuw tot tentoonstellingen,
bijvoorbeeld georganiseerd door de
vereniging 'Kunst aan het Volk', waarin werd
uitgelegd wat dan wel onder 'goede kunst'
of 'goede vormgeving' diende te worden
verstaan, en wat onder 'slechte kunst' of
slechte vormgeving'. Men ging er hierbij
zelfs toe over om boven verschillende
kunstwerken of kunstnijverheidsproducten

Afb. 6. 'zoo wel' en 'zoo niet'.

Afb. 4.Trappenhuis in Villa Jongerius, foto Eef de Hilster.

Roel Lichtenberg (Afb. 3) gaf een prachtig
overzicht van de enorme inspanningen
die zijn getroost om de Villa Jongerius in
zijn oorspronkelijke staat, en in zijn oude
luister, te doen terugkeren. De beide
gebouwen, de Villa en het Kantoorgebouw,
kwamen rond 1938 tot stand door toedoen
van ondernemer, auto-importeur en
autofabrikant Jan Jongerius (1888-1941).
De gebouwen werden grotendeels door
Jongerius zelf ontworpen, waarbij hij zich
liet inspireren door stromingen als Art

Afb. 5. Lieske Tibbe, foto Eef de Hilster.

Afb. 3. Roel Lichtenberg, foto Eef de Hilster.

Afb. 2. Eddy Engelsman, foto Eef de Hilster.

welkom geheten (Afb. 2). Dat was ook
nodig want er was voor deze dag een
strak tijdschema opgesteld. De voorzitter
was niet alleen verheugd over de hoge
opkomst van de VVNK-leden, maar ook
over het feit dat een kleine twintig nietleden op het symposium waren afgekomen.
Na een beknopte samenvatting van de
oorsprongsgeschiedenis van de VVNK gaf
Eddy Engelsman het woord aan de eerste
spreker, Roel Lichtenberg, die als architect
nauw betrokken was geweest bij de
'wederopbouw' van de Villa Jongerius.

Deco en Nieuwe Zakelijkheid. In 2008 werd
door de nazaten van Jan Jongerius besloten
om de beide gebouwen, die in ernstig verval
waren geraakt, te restaureren en om er
een vergadercentrum van te maken. Het
resultaat is spectaculair.
Direct na de lezing door Roel Lichtenberg
was er de mogelijkheid om vanuit het
Kantoorgebouw over te steken naar de

eigenlijke Villa Jongerius, om daar een glimp
van het gebouw, opnieuw met toelichting
door Roel Lichtenberg, op te vangen. De
'oversteek' en het bliksembezoek aan de
Villa, in twee groepen van ongeveer 50 man,
nam bij elkaar ongeveer een half uur in
beslag (Afb. 4). Daarna begon het eigenlijke
VVNK-symposium.

De
tweede
spreker
in
het
middagprogramma was Barbara Laan
(Afb. 9). Zij is onder andere projectleider
bij de Stichting Historische Interieurs
Amsterdam, en auteur van een aantal
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 1 pagina 14

boeken over historische interieurs in
Nederland, met name in Amsterdam, ´t
Gooi en Zuid-Kennemerland. Met als titel
van haar voordracht 'Vaste meubelen en
lampen 1890-1930' leidde Barbara Laan ons
door een groot aantal bijzondere interieurs,
waarbij ruim aandacht werd geschonken
aan de wijze waarop de meubels, maar ook
lampen, armaturen en andere decoraties,
deel uitmaken van het totale interieur.
Onder de bijzondere interieurs die de
revue passeerden behoorde bijvoorbeeld
het grachtenpand Herengracht 380-382
(1890), ontworpen door architect Abraham
Salm in opdracht van tabaksplanter Jacob
Nienhuys, waar sinds 1997 het NIOD is
gevestigd, en ook het pand Keizersgracht
452 van bankier Elias Fuld, dat rond 1890
door architect Ed Cuypers ingrijpend was
verbouwd. Barbara Laan eindigde met een
aantal interieurs uit de periode 1920-1930,
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Van de drie sprekers in het
middagprogramma sloot de bijdrage van
Frederik Erens, met als titel ´Meubels van
L.O.V. (Labor Omnia Vincit) uit Oosterbeek´
(Afb. 12). misschien nog wel het meest
direct aan bij het symposiumthema
'Meubels voor het volk of voor de elite?'.
Na op 46-jarige leeftijd al een succesvolle
ondernemerscarrière achter de rug te
hebben gehad, besloot de oorspronkelijk

uit Rotterdam afkomstige Gerard van Pelt
(1864-1956) om zijn ideaal te verwezenlijken.
En dat ideaal was het oprichten van een
meubelfabriek op idealistische grondslag,
waarbij hij een brug wilde slaan tussen
arbeid en kapitaal. In 1910 werd de 'N.V.
Oosterbeeksche Meubelfabriek Labor
Omnia Vincit' opgericht (Afb. 11). Tot
de karakteristieken waaraan de fabriek
in de visie van Van Pelt moest voldoen,
behoorden
kenmerken
als
goede
werkomstandigheden voor de arbeiders,
het gebruik van duurzame materialen, en

Afb. 11. 'N.V. Oosterbeeksche Meubelfabriek Labor Omnia Vincit'.

Afb. 9. Barbara Laan. Foto Eef de Hilster.

waarbij invloeden van de Amsterdams
School, maar ook van Art Deco en Frank
Lloyd Wright onmiskenbaar aanwezig
zijn. Daaronder vielen bijvoorbeeld het
woonhuis Albert Hahnplantsoen 22-23
(1930) van architect Edmond Nijssen, en
het woonhuis Apollolaan 166 (1927) van
architect J. Mulder (Afb. 10).

Afb. 10. Hal woonhuis Apollolaan 166.

Afb. 7. Fred Ootjens. Foto Eef de Hilster.

De eerste spreker na de lunch was
Fred Ootjers, met als titel van zijn lezing
´Verborgen bronnen. Speuren naar sporen
van J.A. Huizinga´ (Afb. 7). De Groningse
meubelfabrikant Jacobus Abraham Huizinga
(1861-1937) was een volle neef van de
beroemde historicus Johan Huizinga (18721945). Maar zoveel als er bekend is over de
schrijver van Herftstij der Middeleeuwen, zo
weinig is bekend over de oprichter, in 1889,
van Meubelfabriek 'Nederland'. Of misschien
moeten we zeggen, zo weinig was er, tot
voor kort, bekend over J.A. Huizinga en zijn

fabriek. Want dankzij de grote inspanningen
van Fred Ootjers en enkele andere
enthousiasten is er gedurende de afgelopen
jaren veel boven water gekomen. Op grond
van de opdrachten die de fabriek Huizinga
kreeg voor interieurs van bijvoorbeeld
de bestuurskamer van het Academisch
Ziekenhuis Groningen, meubilair voor
de wachtkamers van het Hoofdstation
Groningen, stoelen voor de aula van de
Rijksuniversiteit Utrecht, of meubilair voor
de vergaderzaal van de Provinciale Staten te
Haarlem, is het duidelijk dat de fabriek zich
in relatief korte tijd een vooraanstaande
plaats in de Nederlands meubelmakerij had
verworven. De ´Stichting Huizinga Meubel
Nederland´ heeft zich ten doel gesteld om
zowel de persoon Huizinga als wel de door
hem opgerichte en jarenlang geleide fabriek
uit de vergetelheid te halen. Fred Ootjers
nam ons mee in zijn speurtocht, waarin aan
de hand van talloze materialen, documenten,
foto's, facturen kasboeken, bonnetjes,
stempels en andere 'bewijzen', langzaamaan
de puzzelstukjes van het verhaal rondom
deze ambitieuze meubelmaker bij en in
elkaar worden geschoven. (Afb. 8).

Afb. 8. Meubelfabriek "Nederland" J.A. Huizinga, Groningen.

expliciete bordjes als 'zoo wel' en 'zoo
niet', of 'goed' versus 'fout' op te hangen
(Afb. 6). Met een aantal voorbeelden lichtte
Lieske Tibbe de in ieder geval vernieuwende
stromingen in interieur- en meubelontwerp
van deze periode toe. Ook verwees zij nog
naar kunststromingen in het buitenland, en
met name de ideeën van Morris en Ruskin,
die een grote invloed hebben gehad op vele
Nederlandse ontwerpers.

een functionele vormgeving.Van Pelt zorgde
ook voor een ziekteverzekering voor zijn
werknemers, terwijl zijn meest progressieve
beleidsmaatregel het toekennen van
aandelen aan de werknemers was.
De fabriek groeide snel, met opdrachten
voor welgestelde particulieren, maar ook
meerdere opdrachten om het interieur te
verzorgen van openbare of semi-openbare
gebouwen zoals, op verzoek van Berlage,
voor het Raadhuis van Usquert (Berlage,
1930), voor een laboratorium in Wageningen
(Het Schip van Blaauw, 1922), voor de
Statenzaal van het Provinciehuis in Arnhem,
en voor het Telefoon- en Telegraafkantoor
van de PTT, eveneens te Arnhem (architect
J. Crouwel, verwoest in 1945). Een mooie
opdracht voor L.OV. was ook de inrichting
van het in 1927 gebouwde Troelstraoord, een gebouw dat het socialistische
NVV zou gaan gebruiken als vakantie- en
studiecentrum voor arbeiders.
Toch bleek ook hier het ten uitvoer
brengen van idealistische idealen lastiger
dan gedacht. Een van de redenen was dat
Gerard van Pelt hoge eisen bleef stellen aan
artistieke vormgeving, dat hij voornamelijk
ontwerpers van de avant-garde uit die tijd
in dienst nam (H.F. Mertens, Frits Spanjaard,

Het formele gedeelte van het symposium
werd door dagvoorzitter Lieske Tibbe
afgesloten met een kort dankwoord aan
alle sprekers van deze dag, waarna er tijd en
gelegenheid was om nog wat na te praten
bij een kop thee of koffie, maar ook om
misschien toch nog weer een wandelingetje
door het zo bijzondere Jongerius
Kantoorgebouw te maken (Afb. 13).
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Afb. 13. Jongerius kantoorgebouw. Foto Eef de Hilster.

Afb. 12. Frederik Erens. Foto Eef de Hilster.

Jan Muntendam), dat fabrieksmatige
productie uit den boze was, en dat een
van de belangrijkste oorspronkelijke
doelen, het toegankelijk maken van
artistiek verantwoorde meubels voor de
gewone man nauwelijks uit de verf kwam,
voornamelijk omdat de producten gewoon
te duur waren. De fabriek beëindigde in 1935
haar activiteiten, nadat de bedrijfsvoering
al gedurende een flink aantal jaren uiterst
moeizaam was geweest.

Symposium in Villa Jongeriuscomplex op 26-01-2019.
Foto's Eef de Hilster.

NIEUWE KUNSTENAARSMONOGRAFIE
Hierbij de tekst van de recent op de
VVNK-website geplaatste kunstenaarsmonografie, geschreven door Julia Krikke.
Thomasine Adrienne
Cornelder-Doffegnies
(Zevenaar 1865-1937 Nijmegen)
Schilder, aquarellist
Julia Krikke
Thomasine
Adrienne
CornelderDoffegnies hoort bij de groeiende groep
vrouwen die er rond 1900 in slaagden een
professionele carrière als kunstenaar op te
bouwen. Net als de zogeheten 'Amsterdamse
Joffers' studeerde ze aan de kunstacademie,
deed ze mee aan nationale en internationale
tentoonstellingen en was ze lid van
verscheidene kunstenaarsverenigingen. Al
deze zaken werden tot niet lang daarvoor
gedomineerd door mannen.1
Doffegnies werd geboren in Zevenaar,
waar haar vader Johannes Joseph Doffegnies
(1833-1897) directeur van het postkantoor
was. Hij schilderde als amateur, kreeg les
van Andreas Schelfhout (1787-1870) en
trok er regelmatig met Anton Mauve (18381888) op uit. Op vijfjarige leeftijd verhuisde
Thomasine met haar familie naar Den Haag,
omdat haar vader een baan bij Ministerie
van Financiën had gekregen. De stad bood
meer kansen voor de jonge Thomasine, die
kunstenares wilde worden. In 1886 begon
ze daar haar opleiding aan de Academie
van Beeldende Kunsten. Ze volgde onder
andere de klassen van Frits Jansen (18561928) en kreeg later nog privélessen van

de landschapschilder Willem Oppenoorth
(1847-1905).2
In 1888 trouwde ze in Den Haag met
de zakenman Hendrik Willem Cornelder
(1865-1939). Een jaar later werd dochter
Lous geboren en verhuisde het nieuwe gezin
naar Nijmegen, waar zij hun intrek namen
in Villa Veldzicht. In 1895 verhuisden de
Cornelders naar landhuis de Uleput in Bergen-Dal. Hier werd zoon Henk Cornelder
(1896-1990) geboren, die later net als zijn
moeder kunstenaar zou worden. Na zeven
jaar verhuisde het gezin weer terug naar Villa
Veldzicht, waar het koetshuis in gebruik werd
genomen als schilderatelier.3 Mogelijk is dit
het atelier dat we zien op een aquarel in de
collectie van het Drents Museum (Afb.1).
Doffegnies wist een succesvolle
carrière op te bouwen en gedurende haar
Afb.1. Het atelier van de kunstenares. Aquarel,
Drents Museum, Assen. Afbeelding RKD –
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.
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Afb.2.Thomasine Cornelder- Doffegnies, Rododendrontakken. Aquarel. Huidige verblijfplaats onbekend.
Afbeelding Fotocollectie RKD – Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis.

loopbaan nam ze onder andere deel aan de
Tentoonstellingen van Levende Meesters,
maar werd ze ook gevraagd voor exposities
in Florence en Parijs. Daarnaast was haar
werk regelmatig te zien in vooraanstaande
kunsthandels, waaronder Boussod, Valadon
& Cie in Den Haag en J.H. de Bois in
Haarlem. In Nijmegen exposeerde ze
vanaf 1900 regelmatig bij de Nijmeegse
Kunstvereeniging en bij kunstkring 'In
Consten Eén'. Ook ontmoette ze er Jan
Toorop in 1912. Hij gaf haar advies en
stimuleerde haar om meer te exposeren.
Later werd ze ook lid van de Amsterdamse
kunstverenigingen St. Lucas (in 1917) en
Arti et Amicitiae (in 1918).4
Doffegnies stond in de eerste plaats
bekend als schilderes van bloemstillevens.
Deze werden geprezen om de levendigheid
en verfijnd kleurgebruik, zoals te zien is
in Rododendrontakken en Roos (Afb. 2 en
3).5 Hoewel ze veelal in aquarel werkte,
zijn er ook enkele olieverfschilderijen
van haar hand, waaronder een doek met
zonnebloemen in het Drents Museum.
Naast stillevens schilderde ze ook een
aantal portretten, figuurstudies en enkele
landschappen (Afb. 4).6
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In al deze genres wist ze haar
onderwerpen
met
genuanceerde
kleurovergangen treffend weer te geven.
Eigentijdse critici brachten haar manier van
schilderen in verband met de traditie van de
Haagse School, maar benadrukten ook de
eigenheid van haar werk.7 Deze persoonlijke
stijl veranderde weinig gedurende haar
carrière, maar door de hoge kwaliteit
van haar werk was vernieuwing ook niet
nodig.8 Zo schreef de Nijmeegsche Courant
naar aanleiding van een tentoonstelling
van haar werk georganiseerd door de
Haarlemse kunsthandelaar De Bois in
1927: 'Vooral op jongere bezoekers dezer
tentoonstelling zal het werk een eenigzins
ouderwetschen indruk maken, maar hierin
behoeft niets geringschattends te liggen,
want de schilderes behoort tot een oudere
generatie. De hoofdzaak is, dat zij, met de
Afb. 3.Thomasine Cornelder- Doffegnies, Roos.
Aquarel. Huidige verblijfplaats onbekend.
Afbeelding Fotocollectie RKD – Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis.

Afb.4.Thomasine Cornelder-Doffegnies, Meer
en bomen. Aquarel, part. coll. Afbeelding RKD –
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

oogen der impressionisten ziende, zuivere
en eerlijke kunst geeft en niet streeft
naar gewilde effecten die mode mocht
wenschen.'9
Noten
1
Gerard H.W. Lemmens, H.W.
Cornelder (1896-1990) en Th.A. CornelderDoffegnies (1865-1937) (Nijmegen:
Nijmeegs Museum Commanderie van
Sint-Jan, 1990), 7. Voor een beknopte
schets van de positie van vrouwelijke
kunstenaars in Nederland in de periode
1850-1900, zie Chris Stolwijk, Uit de
schilderswereld: Nederlandse kunstschilders
in de tweede helft van de negentiende eeuw
(Leiden: Primavera Pers, 1998): 264-269.

Voor de meest recente en uitvoerige
studie van de positie van kunstenaressen
in Nederland en de ontwikkeling
daarvan in de negentiende eeuw:
Hanna Klarenbeek, Penseelprinsessen
& broodschilderessen: vrouwen in de
beeldende kunst 1808-1913 (Bussum:
Uitgeverij Thoth, 2012).
2
Pieter
A.
Scheen,
Lexicon
Nederlandse beeldende kunstenaars,
1750-1880 (s'-Gravenhage 1981), 119,
Lemmens, H.W. Cornelder, 45.
3
Lemmens, H.W. Cornelder, 45. Paul
Sj. Begheyn, 'Cornelder-Doffegnies,
Thomasine', Jaarboek Numaga: gewijd
aan heden en verleden van Nijmegen en
omgeving 53 (2006), p. 48.
4
Lemmens, H.W. Cornelder, 12,
45-47. Huib Luns, Holland schildert: de
Nederlandsche schildertaal, zooals zij in de
laatste 50 jaar klankvol en rijk gesproken
werd (Amsterdam: 1941), 385.
5
Zie bijvoorbeeld de positieve
recensies 'Kunstzaal 'Noviomagum',
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
courant, 28-04-1919 en 'Tentoonstelling
van werken door mevrouw J. CornelderDoffegenies bij De Bois', Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche courant, 0904-1927.
6
Begheyn, 'Cornelder-Doffegnies,
Thomasine', p. 48.
7
Bijvoorbeeld
de
recensies
genoemd in noot 5 en Leo Niehorster,
'Expositie ,In Consten Één', Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche courant, 2506-1914.
8
Lemmens, H.W. Cornelder, 7.
9
Provinciale
Geldersche
en
Nijmeegsche
courant,
'Kunstzaal
'Noviomagum', 09-04-1927.
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boekbespreking (1)
Het bezield modernisme van
A.H. Wegerif. Architectuur als
beschavingsideaal
Huub Thomas (auteur); Joseph Plateau
(design)
Rotterdam: nai010 uitgevers i.s.m. De
Haagse Kunstkring, 2018.
€ 49,95, gebonden, 576 pg., geïll. (Afb.1)
Ook als e-boek (Pdf);
ISBN 978-94-6208-471-1
Eddy Engelsman
Het speurwerk van Huub Thomas heeft
een indrukwekkende 'werkenlijst' met 330
ontwerpen van Henk Wegerif (1888-1963)
opgeleverd. Dat betekent niet dat in het boek
Afb. 1.
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vooral mooie plaatjes te zien zijn, met wat tekst
op de koop toe. De auteur graaft dieper. Hij
heeft ook de idealen van Wegerif ontrafeld.
Het gaat Wegerif om de gebruikers
van gebouwen. Zijn opvattingen over de
behoeften van die gebruikers zie je in zijn
plattegronden. De buitenkant van een
gebouw is voor hem minder belangrijk.
Zelfs in zijn fabrieksgebouwen gaat het
primair om de gebruikers: de arbeiders,
en pas daarna om de behoeften van de
opdrachtgever. Zijn oeuvre moet dan
ook niet worden ingedeeld op louter
uiterlijke kenmerken. Architectuur is voor
hem '… het uitdrukken van bepaalde
karakteristieke waarden door middel van
bouwstoffen'. Waarden, die als het ware
zijn uitgekristalliseerd in plattegronden.
Zijn hele leven was een zoektocht naar de
vertaling van die hogere waarden.
Geestelijke idealen
Hij had grote interesse in niet-materiële
zaken. Hij verdiepte zich in humanistische,
theologische en filosofische vraagstukken.
Architectuur 'als meest sociale kunst onder
de kunsten' is in zijn beleving toch vooral
uitdrukking van een geestesgesteldheid én
tevens schepping van volmaakte schoonheid.
Bouwkunst kan de beschaving naar een
hoger peil voeren. Bezield modernisme,
vanuit een overtuiging, noemt de auteur dat.
Wegerifs denken is geworteld in de
Vrijmetselarij. Andere vrijmetselaars blijken
echter nauwelijks belangstelling voor
kunst te hebben, en kunstenaars niet voor
de vrijmetselarij. Met architect Jan Wils
(1891-1972) richt hij in 1931 de Vereeniging
Tempelbouw van vrijmetselaars-architecten
op, om schoonheid uit te dragen. Pas na
de Tweede Wereldoorlog werden er twee
vrijmetselaars-Tempels gebouwd.

Afb. 2. Arbeiderswoning 'Nummer Een',
Achterlandseweg 22, Apeldoorn, 1916.

Over de verhouding tussen het
geestelijke en het materiële gaat het
eerste deel van het boek: 'Architectuur als
beschavingsideaal', met een uiteenzetting
over Wooncultuur als vorm van levenskunst.
Het tweede deel 'Ideaal en praktijk' beschrijft
zijn streven naar schoonheid en hoe hij zijn
idealen in de praktijk bracht. In het derde
deel 'Traditie en moderniteit' neemt Thomas
ons mee in Wegerifs carrière aan de hand
van beschrijvingen van zijn meest markante
gebouwen, met plattegronden. Vanaf zijn
eerste huisontwerp op zijn achttiende, tot
zijn laatste grote gebouw, het crematorium
in Groningen (1962), de kroon op zijn strijd
voor legalisering van crematie. Zijn idealisme,
brede interesse en inzichten komen naar
voren in zijn vele, volgens Thomas 'soms
moeilijk te doorgronden' publicaties.

zoekt naar een eigentijds karakter waarbij
hij de geschiedenis noch wil loochenen
noch zalig verklaren. Breken met het
verleden zat er bij hem niet in. Het werk
van Berlage voelt voor hem 'net zo
dichtbij als de kathedraal van Amiens'. De
ruimtelijke werking van een gebouw is voor
hem heel belangrijk, maar de basis van zijn
werk ligt ook in de ambachtelijkheid, in
vraagstukken van het maken. Zijn nadruk op
ambachtelijkheid kwam doordat hij het vak
in de praktijk leerde bij het Apeldoornse
aannemingsbedrijf van zijn vader Gerrit die
ook timmerman/aannemer was. Daarnaast
is hij geïnspireerd door zijn artistieke oom
Chris Wegerif (1859-1920), die aannemer,
architect, meubel- en interieurontwerper
was. In het begin waren zijn gebouwen nogal
door zijn oom beïnvloed. Aan oom Chris en
Afb. 3. Landhuis 'De Molenhof', Lingedijk 1,
Geldermalsen, 1928.

Eigentijds karakter
De werkzame periode van Henk Wegerif
beslaat ruim een halve eeuw.Tot een school,
groep of beweging wordt hij niet gerekend.
De auteur noemt hem 'een bezielde,
niet doctrinaire modernist'. Een modern
architect van het Nieuwe Bouwen is hij
niet. Evenmin behoort hij tot tijdgenoten
die traditioneel bleven ontwerpen. Wegerif
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nauwelijks terug te vinden. Dat komt doordat
hij allengs meer ging zien in concentratie
en stedelijke verdichting, gecombineerd
met hoogbouw. Economisch bouwen en
standaardisering en normalisering, met
name in modelbouw voor de middenklasse,
spelen hierbij een belangrijke rol.

Afb. 4. Gezinsvervangend huis voor de Vereeniging
'Saluti Juventutis', Eikbosserweg 183-185,
Hilversum, 1917.

tante/batikster Agathe (1850-1920) wordt
in het boek veel aandacht besteed.
Op zijn achttiende (1906) realiseerde hij
zijn eerste huis, 'De Klaproos' in Apeldoorn.
Het had een arbeiderswoning moeten
worden, maar daarvoor bleek het te duur.
Arbeiderswoningen
Een nieuwe poging een arbeiderswoning
te ontwerpen strandt in 1913. In 1916
lukt dat in opdracht van zijn vader met
het experimentele gezinshuis 'Nummer
Een' wel: op een grondvlak van bijna vijftig
vierkante meter, met twee verdiepingen,
voor 2,25 gulden huur per week (Afb.2).
En typisch voor Wegerifs begintijd: met
witgepleisterde gevels, een spitse kap, gedekt
met rode pannen en de karakteristieke
schoorstenen, voorzien van een eigen
pannendakje. Hij heeft niet alleen een
materiële reden om via arbeiderswoningen
als 'Nummer Een', en de tuinwijkjes
in Hattem, Apeldoorn en Doetinchem
verbetering in de woonomstandigheden
van de laagstbetaalden te bewerkstellingen.
Hij wil ook de geestelijke ontwikkeling en
emancipatie van deze maatschappelijke
klasse verbeteren. Zijn ontwerpen voor
de tuinwijken zijn echter in zijn publicaties
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Landhuizen
Wegerifs oeuvre is zeer divers. Hij
bouwt niet alleen arbeidershuizen en
middenstandswoningen, maar vooral veel
kapitale landhuizen, en fabrieksgebouwen.
Op het gebied van de fabrieksbouw is hij
vernieuwend. Hij ontwerpt de uitbreiding
van de Doetinchemse emailfabriek, met
bijbehorende
arbeiderswoningen
en
landhuizen. Datzelfde doet hij voor de
zoutindustrie in Boekelo, en voor de
Chamotte Unie in Geldermalsen. Hij
ontwerpt daar ook 'De Molenhof', een
eigenzinnig gebouw van vijf verdiepingen met
keramische elementen van pottenbakker
W.C. Brouwer (afb. 3).
Opmerkelijk is ook zijn gezinsvervangende
huis in Hilversum, het eerste in ons land,
door vader Gerrit uitgevoerd, -alweer- met
witgepleisterde muren, een spits zadeldak
met rode pannen, en flinke karakteristieke
Afb. 5.Villa 'De Lingebeek', Koppelsedijk 2,
Geldermalsen, 1929.

Afb. 6. Landhuis 'De Duintop', Atjehweg 20,
Noordwijk, 1927.

vrijstaande schoorstenen (afb. 4). In 1915
begint hij op zijn 21e in Apeldoorn zijn eigen
architectenbureau waar hij naast vele luxe
villa's ook zeer functionele en praktische
modelwoningen voor fabrieksarbeiders in
onder meer de Metaalbuurt ontwerpt. In
1925 verhuist hij naar Wassenaar waar hij,
beïnvloed door de Arts & Crafts, kapitale
landhuizen voor villapark Rijksdorp
ontwerpt. Aanvankelijk lijken ze op
Engelse cottages met hoge schoorstenen.
De rieten kappen zijn typisch voor de
Engelse architectuur, evenals vrijhangende
uitkragende erkers. Voor een aantal huizen
ontwerpt hij ook meubels. Landhuis
'De Lingebeek', dat Wegerif in 1929 in
Geldermalsen voor de directeur van de
Chamotte Unie heeft gebouwd, is een van
zijn meest indrukwekkende ontwerpen. Met
in elkaar grijpende volumes in baksteen,
en met extreem royale dakoverstekken is
het bijzonder expressief (afb. 5). Een ander
indrukwekkend landhuis is 'De Duintop', in
Noordwijk, uit 1927 (afb. 6).

van Den Haag; helaas staan daarvan geen
kleurenfoto's in het boek. Het is een zeer
geslaagd woonhotel uit het Interbellum. Het
summum van comfortabel wonen, vanwege
de verschillende woningplattegronden,
waaraan Wegerif ook nu weer veel aandacht
besteedt. Als het toch in het hokje van een
bepaalde bouwstijl moet, zou ik het zakelijk
expressionisme noemen. Hij geeft het huis
een 'belofte' mee, op de luifel boven de
entree: Dit huis zal steeds als zonneschijn een
vreugd om vele levens zijn die 't zal omsloten

maatschappelijk belang geworden. Tijdens
een lezing over het pand op de TH Delft
hekelt hij de 'prentenboeken' met plaatjes
van de buitenkant, die er van het populaire
'Willemspark' verschenen zijn. Het uiterlijk
vindt hij geen essentieel onderdeel van
de flatbouw, hij verwacht dat 'men inziet
dat uitsluitend indeling, constructie en
technische verzorging waardegevend en
karakteristiek voor dit gebouw zijn.' Het
flatgebouw is een gebruiksvoorwerp en
heeft een dienende functie.

Afb. 7A.Woonhotel 'Willemspark', oostgevel met
entree, Zeestraat 95-257, 1929,
foto Eddy Engelsman.

Afb. 7B.Woonhotel 'Willemspark', toren, Zeestraat
95-257, 1929, foto Eddy Engelsman.

houden (afb.7A). In de binnenhoek van het
L-vormige gebouw met zes bouwlagen
staat een toren met trappenhuis (afb. 7B).
De top is een kubusje dat 45° is gedraaid,
een verwijzing naar de Vrijmetselarij. Elk
appartement heeft een spijslift naar het
souterrain met de collectieve voorzieningen.
De flat heeft stalen kozijnen in zijn
favoriete kleuren blauw en rood. Bijzonder
is het gebouw ook vanwege Wegerifs
veranderde houding tegenover wonen.
Het collectieve woongebouw is voor hem
uit stedenbouwkundig oogpunt van groot

Willemspark
Zijn magnum opus is 'Willemspark' uit
1929, een woonhotel op een prachtige plek,
hoek Zeestraat/Javastraat in het centrum
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Filmdecors
De filmindustrie is in de jaren dertig
ook het domein van Wegerif. Hij maakt de
in zijn tijd zeer gewaardeerde decors voor
26 films, zoals de Nederlandse verfilming
van 'Pygmalion' met Lily Bouwmeester, met
scenario van o.a. Wim Kan en Corrie Vonk,
uit 1937. Ook 'Boefje' uit 1939 is succesvol,
evenals 'Merijntje Gijzen's jeugd' uit 1936
met Mimi Boesnach en Aaf Bouber. Van
zeker zeven films is hij ook de filmarchitect
('art director'), zoals van 'Op stap', uit
1935 met Fientje de la Mar en Louis en
Henriëtte Davids. De buitenopnamen
van 'Op Stap' zijn deels gesitueerd in het
Amsterdamse Plan Zuid van H.P. Berlage en
de Openluchtschool van Bernhard Bijvoet
en Jan Duiker. Met filmer Jan Theunissen,
vriend en zakelijk partner, maakt hij in 1935
de film 'De big van het regiment'.
Tijdens en na de oorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
weigert Henk Wegerif lid te worden van de
Kultuurkamer.Vele andere kunstenaars doen
dat wel en daarom besluit hij in 1942 zijn
voorzitterschap van de Haagse Kunstkring te
beëindigen. Hij mag zijn beroep als architect
niet meer uitoefenen. Tijdens de bezetting
maakt hij deel uit van het kunstenaarsverzet

en houdt hij thuis bijeenkomsten met
gelijkgezinden, onder anderen met Willem
Sandberg. Ondergronds zijn toen al lijnen
uitgezet voor het kunstenbestel van na de
oorlog: de veel latere Raad voor de Kunst.
Zijn vriend Jan Theunissen, volgens Henk
Wegerif negatief beïnvloed door Henks
ex-vrouw Catrien met wie Theunissen was
getrouwd, gaat al snel opportunistisch op
zoek naar werk bij de Ufa, de NSB en de
SS. Jan wordt zelfs leider van het Filmgilde
van de Kultuurkamer. Een persoonlijk
drama voor Henk. Een nog groter drama
is dat Henks zoon Geert Houwe toetreedt
tot het Vrijwilligerslegioen Nederland
en met de Waffen SS naar het oostfront
gaat. Ook dochter Ellen Joy deelt de
nationaalsocialistische idealen van hun
moeder Catrien. Allen zullen na de oorlog
worden opgepakt en geïnterneerd.
Na 5 mei 1945 moet er een zuivering
plaatsvinden
van
collaborerende
kunstenaars. Wegerif zit daartoe naast
Willem Sandberg in de ereraad voor
architectuur en toegepaste kunst. Maar
door onhandig opereren komt van die
zuivering weinig terecht. Wegerif is na de
oorlog steeds meer bestuurder. Met onder
meer Dirk Roosenburg richt hij de Stichting
Wederopbouw 's-Gravenhage op. Die
wilde samenwerking tussen architecten en
stadsontwikkelaars bij de wederopbouw in
Den Haag. Wegerif had al vóór de oorlog
grootse plannen voor de herinrichting van de
binnenstad van Den Haag. Maar het botert
niet tussen de Stichting en de autocratische
Dudok, die verantwoordelijk is voor het
wederopbouwplan. Tot samenwerking komt
het niet.
Wegerif was ook bestuurslid van de
Bond van Nederlandse Architecten en
actief in een reeks van organisaties voor

de belangen van kunstenaars. Ook was hij
voorzitter van de kring 's–Gravenhage/
Rotterdam van de VANK (Vereeniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst), en in 1950
penningmeester van de Ned. Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars.
Tenslotte
Al staat het niet in het boek, aardig
om te noemen is dat Helena Sophia
(Leentje) Wegerif-van der Zwart, de
vierde echtgenote van Wegerif, dagelijks
bestuurslid van de Stichting Schone Kunsten
was. Zij heeft zich destijds het vuur uit de
sloffen gelopen om de SSK-collectie bijeen
te krijgen.
Anno 2019 kunnen wij, ondanks alle
idealistische ideeën achter Wegerifs
ontwerpen, slechts de buitenkant bekijken.
Daar moeten we het immers mee doen.
En laten we de binnenkant er dan maar bij
denken. Dankzij het mooie boek. Het is geen
naslagwerk waarin je even snel iets kunt
opzoeken. Onhandig is dat bijschriften bij
de afbeeldingen meestal geen ontwerpjaar
en adres vermelden. Daarvoor moet je
de tekst of de werkenlijst napluizen. Het
is ook een omvangrijk boek. Je moet het
overzicht maar weten te houden. Dat vergt
doorzettingsvermogen. De vraag rijst of een
kortere tekst het boek niet toegankelijker
zou hebben gemaakt.
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boekbespreking (2)
Gerrit Rietveld - Weelde van de
Eenvoud / Wealth of Sobriety
Arjan Bronkhorst (fotografie), Willemijn
Zwikstra, Marc van den Eerenbeemt en
Ida van Zijl (teksten Ned./Eng.)
Amsterdam: Lectura Cultura B.V., 2018.
€ 59.00,gebonden, 528 pg., geïll.
ISBN 978-90-8213-546-6 (Afb.1)
Ben Stork
Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) is
waarschijnlijk een van Nederlands meest
bekende architecten; zijn Rietveld-Schröderhuis
uit 1924 in Utrecht is wereldberoemd. Rietveld
bouwde nog zo'n honderd andere huizen,
waarover veel minder bekend is. Fotograaf
Arjan Bronkhorst (1972), ging op zoek naar

Afb. 2. Buislamp in het Rietveld Schröderhuis,
© Arjan Bronkhorst.

Afb. 1.

onbekende Rietveldhuizen. Hij fotografeerde
hun interieurs en bewoners en reisde er zelfs
voor naar de Verenigde Staten.
De huizen van Rietveld kenmerken zich
door licht en ruimte. Bij het ontwerpen was
soberheid een van Rietvelds uitgangspunten.
Het was slechts een beperkte groep van
intellectuele klanten die de 'weelde van
de eenvoud' aandurfde en bij Rietveld een
avant-gardistisch huis bestelde. Auteurs
Willemijn Zwikstra en Marc van den
Eerenbeemt doken in de archieven en
vroegen de bewoners hoe het is om in een
Rietveldhuis te wonen. Rietveld-deskundige
Ida van Zijl schrijft in haar inleiding: 'Het
is hoog tijd voor een nieuw boek dat de
bewoner centraal stelt, helemaal in de lijn
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van Rietveld die vond dat een huis slechts
een achtergrond voor het leven is.'

Afb. 3. Chauffeurswoning Van de Vuurst de Vries,
Utrecht, 1928, © Arjan Bronkhorst.

Afb. 4. Interieur zomerhuis Brandt Corstius, Petten,
1939, (met bewoner Frank Brandt Corstius),
© Arjan Bronkhorst.

Het boek vertelt het verhaal over
architect Gerrit Rietveld en de omgang met
zijn opdrachtgevers. Welke invloed hadden
opdrachtgevers op zijn ontwerpen en hoe
is het om in een Rietveldhuis te wonen? Een
team van tien mensen werkte gedurende
twee jaar lang aan het vuistdikke boek. In
meer dan 500 pagina's en maar liefst bijna
400 foto's (allemaal in kleur) worden
twintig huizen van Rietveld zeer uitvoerig
getoond, als geheel maar ook met oog
voor detail. Door de forse afmetingen van
de paginagrootte komen de afbeeldingen
bijzonder goed tot hun recht. De tekst in
het boek is zowel in het Nederlands als in
het Engels en belicht opzet, opdrachtgever
en bijzonderheden over de uitvoering.
De twintig huizen die aan bod komen zijn:
• Utrecht: uiteraard het Rietveld
Schröderhuis (Afb.2), verder de
Chauffeurswoning Van de Vuurst
de Vries (Afb.3) , een Huizenblok
met vier woningen tegenover
het Rietveld Schröderhuis aan
de Erasmuslaan, en Robijnhof
volkshuisvesting.
• Bloemendaal: Huis Székely
• Blaricum: Huis Hildebrand
• Den Haag: Huis Mees
• Petten: Zomerhuis Brandt Corstius
(Afb.4)
• Breukelen Zomerhuis Verrijn Stuart
(Afb.5)
• Kinderdijk: Huis Smit
• Elst: Huis van Ommeren
• Markelo
en Arnhem: twee
vakantiehuisjes, waarvan één is
overgeplaatst naar het Nederlands
Openluchtmuseum
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In de foto's verschijnen ook de
bewoners. Een aantal van hen behoort zelfs
nog tot de opdrachtgevers van Rietveld. Het
boek is gemaakt in nauwe samenwerking
met de familie van Rietveld, Wim Rietveld
en Martine Eskes, kleinkinderen van Gerrit
Rietveld.
Al met al is het een prachtig boek
geworden, mooi om cadeau te doen (of te
krijgen!).
De foto's bij dit artikel zijn met
toestemming
van
fotograaf
Arjan
Bronkhorst overgenomen.

Afb. 5. Zomerhuis Verrijn Stuart, Breukelen, 1941,
© Arjan Bronkhorst.

•
•
•
•
•
•
•
•

Velp: Huis Slegers
Best: Huis Bláha
Bergeijk: Huis van Daalen
Ilpendam: Huis Van den Doel
Santpoort: Huis Van Dantzig
Ohio (USA): Huis Parkhurst (Afb.6)
Wageningen: Huis Kronenberg
Durgerdam: Huis Bouhuijs

Elk huis is belicht met ongeveer twintig
foto's, die verrassend intacte Rietveldhuizen
laten zien. Sommige interieurs zijn opvallend
genoeg in een halve eeuw tijd nauwelijks
gewijzigd en tonen ook de bekende
kratmeubels, rood-blauwe stoelen, zig-zag
stoelen en af en toe ook een Berlijnse
stoel. Rietveld ontwierp maar één vrijstaand
particulier huis buiten Nederland en dat
staat in Amerika.
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Afb. 6. Huis Parkhurst, Ohio, USA, 1961,
© Arjan Bronkhorst.

boekbespreking (3)
Architect Louis deWolf (1871-1923)
- Bureau voor Architectonische en
Decoratieve Kunst
Peter van Dam
Den Haag: Uitgeverij De Nieuwe
Haagsche, 2018
€ 29,95, gebonden,167 pg.,
ISBN 978-94-6010-084-0 (Afb. 1)
De publicatie kwam mede tot stand
dankzij een financiële bijdrage uit het
Fonds Studie en Publicatie van de VVNK.
Eddy Engelsman
Dit is Peter van Dam's derde boek over een
Haagse architect. Deze keer over Louis de Wolf,
die in Den Haag heel wat woonhuizen bouwde.

Met opvallende winkelpanden bepaalde hij ook
het stadsgezicht van het Haagse centrum. En
het bleef niet bij Den Haag.
Eerder zette Van Dam al Herman
Wesstra, de architect van de verdwenen
Haagse Dierentuin, in de schijnwerper. Ook
W.B. van Liefland, die Scheveningen zijn
mondaine gezicht gaf werd met een boek
geëerd. Een vierde boek over Johannes
Mutters jr., de architect van de uitbreiding
van Hotel Des Deux Villes op het Buitenhof,
is in de maak.
'Geen gelul, gebak van Krul'. Elke oudere
Hagenees of Hagenaar kent deze nogal
dwingende, enigszins vulgaire slogan. Het was
Afb.1. Boekomslag met ontwerptekening voor de
herenhuizen Prins Mauritslaan 17-29,
Den Haag, 1904.

Afb. 2.Voormalige Salon de Rafraichissements
J.A Krul, Noordeinde 42-46, Den Haag, 1903.

geen vroeg-populistisch protest tegen de
taartjes-etende elite in de chique tearoom/
patisserie/chocoladefabriek J.A. Krul. Bij
iedere Haagse burger waren die taartjes
juist gewild. Als je ze niet kon betalen, dan
waren ze altijd nog de volgende dag voor een
spotprijs aan de achterdeur van de bakkerij
te koop. De Salon de Rafraichissements, zoals
het etablissement aan het Noordeinde 4246 (1903) officieel heette, was beroemd
(afb. 2). Krul leverde ook 2000 taartjes bij
de opening van het Vredespaleis in 1913
en maakte de taart voor het huwelijk van
prinses Beatrix en prins Claus. Tearoom
Krul is het meest bekende werk van Louis
de Wolf (1871-1923). Het betrof een
grootschalige verbouwing uit 1903 aan het
Noordeinde 44-46 in de Weense SezessionVVNK Nieuwsbrief 2019 nr 1 pagina 30
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stijl, met zijn signatuur in de granieten
onderpui. Het is een rijksmonument. Zowel
de buitenkant als het interieur waren in die
Weense stijl ontworpen (afb. 3). De Wolf
was na een verblijf van enige jaren in Wenen
onder de indruk geraakt van deze stijl. Het
was een meer gestileerde, geometrische,
ook wat strengere variant van de Jugendstil.
Otto Wagner, Joseph Olbrich en Josef
Hoffman behoren tot de belangrijkste
vertegenwoordigers van die stijl. Bijzonder
is dat Hoffmanns mooiste Gesamtkunstwerk,
Palais Stoclet (1911), met de prachtige
Stoclet-fries (mozaïek) van Gustav Klimt,
niet in Wenen maar in Brussel staat.
Helaas viel het doek voor Krul en een
dozijn andere Krul-vestigingen in 1970. Het
pand aan het Noordeinde is er nog wel,
maar het interieur is gesloopt. Een deel
van het meubilair wordt nog gebruikt in
Grandcafé Krul van het Drents Museum in
Assen.
De jonge De Wolf
De jonge Louis groeit op met glas. Hij
komt uit een gerenommeerd familiebedrijf
in glas en aanverwante zaken. In de ateliers
Afb. 3. Interieur voormalige Salon de
Rafraichissements J.A. Krul,
Noordeinde 42-46, Den Haag, 1903.

Afb. 4.Tegeltableaus
'Rozenburg' in
lambrisering garderobe
in Slothotel Cobenzl, bij
Wenen, 1898.

worden gebrandschilderd en geëtst
glas, glas-in-lood, gebogen winkelruiten,
verzilverd glas etc. gemaakt. Glasatelier De
Wolf voerde prestigieuze opdrachten uit
voor bekende architecten als Van Liefland
en Mutters jr. In 1912 levert het atelier
de beglazing en de glazen reclameborden
van Krul, evenals het glaswerk voor het
beroemde modemagazijn Maison de
Bonneterie. Ook van Louis de Wolf zelf
worden ontwerpen van glas-in-loodramen
door glasatelier De Wolf uitgevoerd.
Veel opleiding had hij niet. Als 15-jarige
schrijft Louis zich in voor een zomercursus
bouwkunde bij de Haagse Academie
van Beeldende Kunsten (1887), volgens
zijn inschrijfformulier als timmerman.
Praktijkervaring doet hij vanaf 1890 bij
architect Van Liefland op, als tekenaar en
later als opzichter.

Afb. 5.Voormalig winkelpand Lijnkamp,
hoek Dagelijkse Groenmarkt 33/
Nieuwstraat 1-3b-5, Den Haag, 1911.

Op zijn 26e vertrekt hij naar Wenen om
Van Liefland te vertegenwoordigen, die als
directeur is aangesteld bij de Holländische
und Oestereichische Baugeschellschaft,
opgericht om kasteel Cobenzl bij Wenen te
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als hoogtepunt zeventien projecten in
1905. Hij werkt graag samen met aannemer
Lorrie, die zelf aan het Smidswater een huis
in een uitbundige Art Nouveau stijl heeft
ontworpen en gebouwd. De VVNK heeft
dat pand ooit bezocht.

Afb. 6. Bezuidenhoutseweg 407-419,
Den Haag, 1904.

verbouwen tot hotel-café-restaurant, met
een villadorp eromheen. De onderneming
heeft Den Haag als zetel! Architecten van
de verbouwing zijn de gebroeders Mayreder.
Het project is een wat vreemd avontuur.
Het lijdt enorme aanloopverliezen en het
wordt een financieel debacle. Maar het
complex wordt uiteindelijk toch verbouwd.
Curieus is nog dat De Wolf naast zijn werk
bij de verbouw ook nog vertegenwoordiger
is voor de aardewerk- en porceleinfabriek
Rozenburg uit Den Haag. Daardoor zorgt
hij ervoor dat er in Cobenzl tegeltableaus
van Rozenburg worden aangebracht, onder
meer in de restaurantzaal en de garderobe
(afb. 4).
In Wenen was De Wolf geïnspireerd
geraakt door de al genoemde Weense
Sezession-stijl. In 1899 keert hij terug
naar Den Haag, waar hij zijn eigen
architectenbureau aan het Noordeinde
vestigt, en met een van de zeven dochters
van patissier Krul trouwt. Na 1900 is er
een gestage groei van zijn opdrachten:
gemiddeld negen projecten per jaar, met
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Winkels
Hoewel hij in vakkringen zeer wordt
gewaardeerd, kent het grote publiek hem
tijdens zijn leven niet. De Wolf stond
bekend als een humaan persoon, maar over
zijn karaktereigenschappen komen we niet
veel aan de weet, vooral omdat er weinig
biografische informatie is.Ook is hij onbekend
doordat zijn werkterrein zich voornamelijk
afspeelde binnen de geïsoleerde katholieke
gemeenschap. De rooms-katholiek De
Wolf krijgt hoofdzakelijk opdrachten van
enkele katholieke grootwinkeliers als Peek
en
Cloppenburg, manufacturenwinkel
Schröder & Co -nu Haagse Bluf- (1904)
aan de Dagelijkse Groenmarkt 25-26, en
kledingmagazijn Lijnkamp aan dezelfde
straat op nummer 33 (1911) (afb. 5). De
winkels vallen duidelijk op door hun hoge
ramen en mooi gedecoreerde gevels in
Afb. 7. Onderpui 'American Bar',
hoek Gedempte Gracht/
Wagenstraat 50, Den Haag, 1921.

Afb. 8. RK-school hoek Weimarstraat 300/
Herschelstraat, Den Haag, 1923.

Sezession-stijl. De eerste tien jaar van zijn
carrière werkt hij vooral in die stijl. Een mooi
voorbeeld van blokken van herenhuizen die
hij ook bouwde is te vinden aan de Prins
Mauritslaan 17-29 (1904) en 66-76 (1907)
en aan de Bezuidenhoutseweg 409-417, met
een rijke kleurschakering van rode en gele
stenen (1904) (afb. 6). Door de Sezessionstijl naar Nederland te brengen heeft De
Wolf vele vakgenoten in zijn tijd beïnvloed.
Toch bleef de term Sezession-stijl in
Nederland redelijk onbekend. Het werd als
een van de varianten van de Nederlandse
Nieuwe Kunst beschouwd, die in ons land
meestal Art Nouveau of Jugendstil wordt
genoemd. In zijn villabouw hanteert hij
meer traditionele bouwstijlen, waarschijnlijk
omdat zijn klanten dat wilden. De Wolfs
overige werk is ten onrechte onderbelicht
gebleven.
Amsterdamse School
Ontwerpen in de Amsterdamse schoolstijl is een volgende stap in zijn werk. In de
latere jaren van zijn carrière gaat De Wolf
met zijn tijd mee en bouwt hij in de jaren
twintig in de expressionistische stijl van de
Amsterdamse School. Beeldbepalend zijn

de verbouwde pui in die stijl van de winkel
van Meys & Zoon aan Plein 19 (1920) en de
verbouwing van de karakteristieke onderpui
met unieke klapraamconstructie van de huidige - American Bar uit 1921, op de hoek
van de Gedempte Gracht en de Wagenstraat
(afb. 7). In Amsterdamse School-stijl
gebouwd zijn ook enkele rooms-katholieke
scholen. Een mooi voorbeeld daarvan is het
schoolgebouw uit 1923 op de hoek van de
Weimarstraat en Herschelstraat (afb. 8)
met een gevel-beeldhouwwerk van Pieter
Biesiot (1890-1980).
De indruk zou gewekt kunnen worden
dat alleen Den Haag zijn werkterrein was.
Dat is weliswaar voor een groot deel het
geval, maar ook een aantal andere steden
zoals Amsterdam werden door hem
verrijkt met kantoren en een aantal caférestaurants zoals 'Mille Colonnes' aan het
Rembrandtplein.
Naslagwerk
Ruim de helft van het boek bevat
in
chronologische
volgorde
korte
beschrijvingen van zijn ruim 160 projecten,
inclusief de vele verbouwingen, uitbreidingen
en niet uitgevoerde ontwerpen. Een aantal
is rijksmonument. Als de auteur ze heeft
kunnen opsporen, vermeldt hij daarbij de
opdrachtgever, de notaris, de aanneemsom,
de opzichter, het hypotheekbedrag,
het honorarium van de architect, de
meubelmakers, het gebruikte materiaal
en wat niet al. Van Dam doet dat grondig,
maar het zijn ook details die niet allemaal
even interessant zijn. Desalniettemin is het
overzicht van zijn oeuvre als naslagwerk
onmisbaar. Het nodigt uit om op zoek te
gaan naar die panden.
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korte mededelingen
Art Tube
De best bekeken video over kunst van
het jaar 2018 was De Ploeg 1918-1928.
Een explosie van kleur, bij de gelijknamige
tentoonstelling in het Groninger Museum
(26 mei – 4 november 2018). De videofilm
duurt ruim 50 minuten. Zie:
www.arttube.nl/video/de-ploeg-19181928-een-explosie-van-kleur
Amersfoort – Mondriaanhuis
De video-installaties en presentatie van
het Mondriaanhuis, ontworpen door Het
Utrechts bureau Tinker Imagineers, zijn

onderscheiden met een Gold-award tijdens
de German Design Awards 2019. Deze
prestigieuze, internationale architectuuren designprijzen worden jaarlijks uitgereikt
door de German Design Council. Daarmee
behoort het Mondriaanhuis nu voor de
tiende keer tot de finalisten van een (inter)
nationale prijs.
Amsterdam – Van Gogh Museum:
informatie over restauraties
In de recente digitale Newsletter van
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het Van Gogh Museum (newsletter@
vangoghmuseum.nl)
wordt
aandacht
besteed aan het uitvoerige onderzoek
dat gedaan is naar de conditie van de
Zonnebloemen van Vincent van Gogh (1889);
het exemplaar in het museum is één van de
vijf Zonnebloem-versies die Van Gogh heeft
geschilderd. Onder andere het gebruikte
schilderdoek, een door Van Gogh zelf
toegevoegd latje, verkleuringen, vernis en
retouches zijn onder de loep genomen. In
de zomertentoonstelling van het Van Gogh
Museum zullen onderzoek en restauratie
van Zonnebloemen centraal staan.
In dezelfde Newsletter wordt ook de
Ontrafel van Gogh-app geïntroduceerd: met
de muis kan men oude lagen van vernis,
lak en vulling 'verwijderen', en zien hoe de
Slaapkamer van Van Gogh (1888, uit een
serie van drie) bij de restauratie van 2010
tevoorschijn kwam.
Brussel – Art Nouveau Art Deco
Festival
Van 16 t/m 31 maart 2019 wordt in
Brussel weer het jaarlijkse BANAD (Brussels
Art Nouveau Art Deco) Festival gehouden.
Op het programma een veelvoud aan
activiteiten: mogelijkheid tot het bezoeken
van uitzonderlijke Art Nouveau- en Art
Decogebouwen, rondleidingen te voet, met
de fiets of bus, concerten, tentoonstellingen,
culturele evenementen, lezingen en op
31 maart een 'Art Nouveau en Art Deco
Objectenbeurs'.Voor informatie zie:
agenda.brussels/nl/event/449698/banadbrussels-art-nouveau-and-art-decofestival.html
Maastricht –Vereniging Maastrichts
Aardewerk
Op de website van onze vereniging

Nieuwe uitgaven

Servies 'Thea', ontworpen door Edmund Bellefroid
voor fa. Petrus Regout te Maastricht, 1933.

is een link geplaatst naar de site van de
Vereniging Maastrichts Aardewerk:
verenigingmaastrichtsaardewerk.nl.
Het doel van deze vereniging is om
zoveel mogelijk kennis te delen met medeverzamelaars en het organiseren van beurzen
waar Maastrichts Aardewerk te koop wordt
aangeboden. De VMA organiseert zesmaal
per jaar een beurs. De beurzen zijn tevens
een ontmoetingsplek voor verzamelaars
onderling. 'Maastrichts aardewerk' is
de verzamelnaam voor (huishoudelijke)
voorwerpen van porselein en aardewerk,
dat vanaf circa 1835 op industriële wijze
vervaardigd is in Maastricht.

Fred Ootjers, Verhalen van J.A.
Huizinga ´Meubelfabrikant alhier´,
Groningen (Stichting Huizinga
Meubel Nederland) 2018, ISBN
978-94-92368-34-8.
Goede achtergrondinformatie voor
degenen die op het recente VVNKsymposium de lezing van Fred Ootjers
hebben bijgewoond. Behandeld worden de
oprichting, de bloeitijd en het verloop van
de firma, en de artistieke relaties met de
Groninger kunstkring 'De Ploeg' (diverse
leden van 'De Ploeg' hebben meubels
ontworpen voor Huizinga). Ook worden de
werkzaamheden en de tot nu toe behaalde
resultaten van de Stichting Huizinga Meubel
beschreven. Geïllustreerd met vele foto's van
Huizinga-meubels, en van de werkplaatsen.

T E N TOO N S T E L L I N Ga g enda
per februari 2019

Amsterdam - Rijksmuseum
020-6747000 / www.rijksmuseum.nl
Iedereen fotografeert; t/m 10 juni
2019.
Mattie Boom, conservator fotografie
van het Rijksmuseum onderzocht de
afgelopen jaren honderden foto's voor
haar promotieonderzoek naar de opkomst
van amateurfotografie in Nederland.
Haar bevindingen zijn vanaf 15 februari
te zien in de tentoonstelling Iedereen
Fotografeert. Ruim 130 foto's, fotoalbums
en camera's brengen ons terug naar het
einde van de negentiende eeuw. Door de
uitvinding van kleine, handzame camera's
werd het voor het eerst mogelijk om zelf
bijzondere momenten vast te leggen. Met
de tentoonstelling Iedereen Fotografeert
laat Boom zien dat amateurfotografie
ingrijpende veranderingen teweegbracht in
de beeldcultuur en geeft ze een antwoord
Willem Frederik Piek, foto Aan boord, ca. 1892 – '93.

op waarom amateurfoto's de missing link
zijn in de geschiedenis van de fotografie.
Aan het einde van de negentiende eeuw
waren het vooral welvarende jongeren
met belangstelling voor nieuwe gadgets die
Nederland aan het fotograferen brachten.
Vanuit hun gezamenlijke interesses als
fietsen, richtten zij verenigingen op, hielden
soireés en gingen zij op excursie. In het
eerste deel van de tentoonstelling zijn
fascinerende foto's en fotoalbums van
deze allereerste amateurfotografen te zien.
De foto's van deze pioniers vertonen veel
gelijkenissen met de foto's die we nu op
onze mobiele telefoon hebben staan: foto's
van intieme momenten, van reizen en van
het dagelijks leven om ons heen. Een van
deze pioniers was koningin Wilhelmina. In
de tentoonstelling wordt voor het eerst
een van haar fotoalbums getoond, gevuld
met landschapsfoto's en zeegezichten en
voorzien van persoonlijke bijschriften. Ook
voor kunstenaars als G.H. Breitner, Willem
Witsen en Theo van Doesburg werd de
camera onderdeel van het dagelijks leven.
In de tentoonstelling maken we kennis
met hun directe omgeving en zien we hun
inspiratiebronnen.
Borne - Bussemakerhuis
074-2669636 / www.bussemakerhuis.nl
Een leven lang weven. Kitty van der
Mijll verbonden met Bauhaus; t/m
12 mei 1919.
Museum Bussemakershuis heeft een
bijzondere collectie theedoeken, ontworpen
door textielkunstenares Kitty van der MijllDekker. Deze collectie en de collectie uit
particulier bezit vormen de aanleiding voor
de tentoonstelling.
Kitty van der Mijll-Dekker (1908 -2004)
was een Nederlandse textielkunstenares.
Zij staat onder andere bekend als degene

VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 1 pagina 36

VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 1 pagina 37

Door Kitty van der Mijll-Dekker ontworpen
theedoek. Amsterdam, Stedelijk Museum.

die de theedoek in Nederland heeft
gemoderniseerd. Door
geometrische
vormen, weeftechniek en kleuren week haar
werk af van het geblokte huishoudtextiel dat
in die tijd populair was. Zij is opgeleid aan het
Bauhaus in Dessau, het opleidingsinstituut
waarvan dit jaar herdacht wordt dat het 100
jaar geleden werd opgericht. ln Nederland
leidde zij 35 jaar een eigen weefatelier
in Nunspeet en zij was als ontwerpster
werkzaam voor linnenweverij Van Dissel
in Eindhoven en textielfabriek Spanjaard
in Borne. Zij kreeg vele prijzen voor haar
werk. Naast het werk van Kitty van der
Mijll-Dekker zal het museum aandacht
besteden aan hedendaagse ontwerpers van
de theedoek, o.a. Studio Job,Victor & Rolf.

Den Haag - De Mesdag Collectie (v/h
Museum Mesdag)
070-3621434 / www.demesdagcollectie.nl
Mesdag & Colenbrander. Gedeelde
fascinatie voor keramiek; 8 maart
t/m 23 juni 2019.
Theo
Colenbrander
(1841-1930)
wordt wel gezien als de eerste industrieel
ontwerper in Nederland. Het echtpaar
Hendrik Willem en Sientje Mesdag kocht als
eerste zijn modern vormgegeven aardewerk,
voor hun woonhuis en voor hun museum.
De collectie Colenbrander-keramiek van
de Mesdags is een van de mooiste van
Nederland. Bij het overlijden van Hendrik
Willem Mesdag in 1915 omvatte de collectie
ongeveer 130 objecten en sets. Daarna zijn
stukken uit de privéverzameling verspreid
geraakt. In deze tentoonstelling is een deel
van die objecten weer teruggebracht naar
hun oorspronkelijke huis.
Mesdag & Colenbrander omvat vooral
veel werk uit de Rozenburgperiode (1884Theo Colenbrander,Vaas met gestileerd floraal en
vegetatief decor, 1886.

De VVNK heeft deze tentoonstelling
met een subsidie ondersteund; voor de
VVNK-excursie naar deze tentoonstelling
zie 'Evenementen'.
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1889), herkenbaar aan de moderne vormen
van de vazen en pullen. Daarnaast zijn
er stukken uit zijn tijd bij de Arnhemse
plateelfabriek RAM (1921-1924) te zien.
In de tentoonstelling wordt ook
aandacht besteed aan het creatieve proces
van het ontwerpen en beschilderen van de
aardewerken objecten. Ook de relatie tussen
Mesdag en Colenbrander wordt toegelicht.
Mesdag was namelijk aandeelhouder van de
N.V. Plateelbakkerij Rozenburg in Den Haag,
waar Colenbrander ten tijde van de opening
van Museum Mesdag de hoofdvormgever was.
Elburg - Museum Sjoel
0525-685564 / www.sjoelelburg.nl
Sal Meijer; t/m 4 mei 2019.
Salomon (Sal) Meijer (1877-1965) is
bekend als schilder van stadsgezichten,
boerderijen, stillevens en katten. Hij werd
geboren in 1877 in de Amsterdamse
Jodenbuurt. Op dertienjarige leeftijd
wordt hij, net als zijn beide ouders,
diamantbewerker. Tekenen en schilderen
waren echter zijn grote passie. Op zijn
zesendertigste besloot hij de diamantwereld
vaarwel te zeggen en zich geheel aan het
kunstenaarschap te wijden. Begin jaren
dertig verhuisde hij met zijn vrouw, zes
katten en schildersezel naar Blaricum. Sal
Meijer sluit vriendschap met de uit Elburg
afkomstige joodse kunsthandelaar Aäron
Vecht (1886-1965). Deze kocht regelmatig
werk van hem aan en toonde dat in zijn
Kunstzalen aan het Rokin. Ook nam hij Sal
mee naar Elburg om karakteristieke plekjes
te schilderen.
In de Tweede Wereldoorlog kreeg
Sal Meijer een beroepsverbod opgelegd.
Dankzij zijn huwelijk met een uit Duitsland
afkomstige niet-joodse vrouw en een
doktersattest werd hij vrijgesteld van
deportatie. Na de oorlog kreeg Meijers
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 1 pagina 39

Sal Meijer, Het Oude Raadhuis te Elburg.

werk in toenemende mate erkenning. Zijn
etsen en schilderijen zijn te zien in een aantal
noemenswaardige exposities in binnen- en
buitenland. Sal Meijer overleed in 1965 en
werd begraven op de joodse begraafplaats
in Muiderberg.
Gouda - Museum Gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Biscuits van Theo Colenbrander;
t/m 29 mei 2019.
Naast de Mesdag Collectie (zie aldaar)
besteedt ook Museum Gouda aandacht
aan Theo Colenbrander (1841-1930),
die wel wordt gezien als de grondlegger
van de Art Nouveau in Nederland. Hij
was een veelzijdig kunstenaar: behalve
sieraardewerk ontwierp hij ook interieurs,

de kleuren betreft. Ze bieden een bijzonder
inkijkje in de wereld van de ontwerper en
de vervaardiging van plateel in Gouda en
Arnhem.

Theo Colenbrander, Biscuit model van dekselpot
met decor 'Kwispel' voor plateelbakkerij RAM in
Arnhem.

tapijten en boekbanden. Zijn ontwerpen
worden gekenmerkt door het gebruik van
felle kleuren en grillige vormen.
Aan het einde van zijn lange carrière
werkte hij kortstondig voor Plateelbakkerij
Zuid-Holland in Gouda (1912-1913) en trad
hij vervolgens in dienst van Plateelbakkerij
Ram in Arnhem (1913-1928). In deze
periode maakte Colenbrander een groot
aantal modellen in biscuit waarop hij met
potlood en waterverf uiteenlopende
decors aanbracht. Deze modellen dienden
als voorbeeld voor de plateelschilders. Hij
gaf ze stuk voor stuk een naam, variërend
van 'aardbei', 'kantwerk' of 'krachtig' tot aan
'draaiing', 'bruisend' of 'warrig'.
Een aantal van deze bijzondere
modellen is nu te zien in Museum Gouda.
De geëxposeerde biscuits zijn door
Colenbrander zelf van een decor voorzien,
inclusief de nodige aanwijzingen waar het

Groningen - Universitair Medisch
Centrum Groningen
Hanzeplein 1, Groningen / www.umcg.nl
Beelden van buiten – Drents
Museum in het UMCG. Art
Nouveau en Art Deco aardewerk
uit het Drents Museum; t/m 24
maart 2019.
In het UMCG worden regelmatig kleine
tentoonstellingen gehouden uit collecties
van elders. In deze tentoonstelling worden
vijf ceramiekfabrieken belicht: de Haagsche
Plateelbakkerij 'Rozenburg', Plateelbakkerij
'Zuid-Holland', Brouwers Aardewerkfabriek,
de Arnhemsche Fayencefabriek en Potterie
Kennemerland uit Velzen.

Aardewerk van de Haagsche Plateelbakkerij
´Rozenburg', ca. 1885-1900, Drents Museum, Assen
(v/h collectie Hogeweg).

Haarlem - Teylers Museum
023-5160960 / www.teylersmuseum.eu
Elegantie
en
experiment.
Vernieuwingen in de penningkunst
in het begin van de 20ste eeuw; t/m
1 september 2019.
In 1900 werd de Nederlandsch-Belgische
Vereeniging van Vrienden van de Medaille
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Penning Land en Zee, 1913, brons, ontwerp Chris
van der Hoef (1875-1933), geproduceerd door de
Koninklijke Begeer, Utrecht.

als Kunstwerk opgericht. Deze vereniging
gaf opdrachten aan vooruitstrevende
penningkunstenaars. Zo kwam de Art
Nouveau in de Nederlandse penningkunst
terecht, met vloeiende lijnen en speelse tekst.
Ook werd de ronde vorm ingeruild voor een
veelheid aan verschijningsvormen. Teylers
Museum heeft al deze penninguitgaven in
bezit en toont ze nu in de Penningvitrine.
In de Eerste Wereldoorlog hield de
vereniging op te bestaan. Na de oorlog
werd in 1925 in Nederland de Vereniging
voor Penningkunst opgericht. Deze vereniging
bestaat nog steeds en geeft nog ieder jaar
meerdere penningopdrachten.
Oss - Museum Jan Cunen
0412-629328 / www.museumjancunen.nl
Naakt of Bloot? t/m 19 mei 2019.
Naakt of bloot? Deze vraag vormt
de rode draad van de exposities Naakt of
bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse
schilderkunst 1875-1925 en Naakt of bloot
in de hedendaagse kunst, te zien vanaf 3
februari 2019. Museum Jan Cunen voelt de
noodzaak om de actuele maatschappelijke
discussie die ten aanzien van naakt en bloot
heeft postgevat zichtbaar en bespreekbaar
te maken.Waar aan de ene kant krampachtig
en preuts wordt omgegaan met bloot,
worden we er aan de andere kant mee
overladen. Museum Jan Cunen illustreert
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Isaac Israels,Vrouw in profiel,
voor 'Zonnebloemen' van Van Gogh, 1918,
Collectie Museum De Fundatie, Zwolle.

deze discussie met twee tentoonstellingen
waarin het vrouwelijk naakt centraal staat
en de schoonheid van het naakte lichaam
wordt gevierd.
Het naakt in de kunst is op dit moment
een populair thema. Museum Jan Cunen
onderscheidt zich echter binnen het museale
aanbod door met de combinatie van laat19e-/vroeg-20e-eeuwse en hedendaagse
kunst de tijdgeest ten aanzien van bloot
toen en nu te pakken. Naakten van onder
andere George Hendrik Breitner, Leo
Gestel, Isaac Israels en Jan Sluijters worden
getoond in combinatie met eigentijds werk.
Rotterdam - Museum Boijmans Van
Beuningen
010-4419475 / www.boijmans.nl
Nederland  Bauhaus – Pioniers
van een nieuwe wereld; t/m 26 mei
2019.

In 2019 is het honderd jaar geleden dat
in Weimar het Bauhaus werd opgericht,
de kunst- en ontwerpschool waarvan de
invloed nog steeds voelbaar is. Doel van
de opleiding was om mooi en functioneel
design voor iedereen bereikbaar te
maken, onder andere door samenwerking
met de industrie. Het revolutionaire
opleidingsprogramma van het Bauhaus
had een grote aantrekkingskracht voor
studenten van allerlei nationaliteiten. Deze
tentoonstelling concentreert zich op de
uitstraling van het Bauhaus in Nederland.
Een aantal Nederlandse kunstenaars
(Mart Stam, Piet Zwart, Johan Niegeman)
heeft er gedoceerd. Ook studeerden er
Nederlanders; de meest bekende van hen,
Paul Citroen, stichtte later de Nieuwe
Kunstschool waar onderwijs gegeven
werd volgens Bauhausprincipes. Ook
Paul Schuitema, Zelfportret, 1929-1931, Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

Valkenswaard - Nederlands Steendruk
museum
040-2049841 / www.steendukmuseum.nl
Leo Gestel – Fan van Brabant; t/m
18 juli 2019.
Leo Gestel (1881-1941) hield van

Marguerite Friedländer en Franz Wildenhain
(Potterie Het Kruikje, Putten), Serviesgoed, 19341940; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

vestigden zich, vooral als gevolg van het
nazi-regime, enkele Duitse Bauhaüsler in
Nederland; zij vestigden vooral weef- en
pottenbakkersbedrijfjes. Bijna 800 objecten
- kunstwerken, meubels, keramiek, textiel,
foto's, typografie en architectuur - geven
inzage in de inspirerende wisselwerking
tussen Nederland en het Bauhaus.
Bij de tentoonstelling verschijnt een
publicatie (in het Nederlands en Engels),
waarin twintig auteurs uit Duitsland en
Nederland een facet behandelen van het
Nederland- Bauhaus netwerk van 1920
tot 1970. Deze is vanaf 9 februari a.s. in de
Museumwinkel en online verkrijgbaar voor
€ 34,95.
Er is een VVNK-excursie naar deze
tentoonstelling gepland op 30 maart 2019,
in combinatie met de ALV.
Tilburg - Nederlands Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Chris Lebeau / Flora en Fauna; t/m
1 dec. 2019.
Aan het begin van de twintigste eeuw
is de natuur een belangrijke inspiratiebron
voor sier- en nijverheidskunstenaars in
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Tafelkleed met rozet-ornament van vissen met
platen uit: J.H. Boot, Het styleeren en toepassen
van natuurvormen in vlakornament, Amsterdam,
ca. 1925. Ontwerper: Chris Lebeau. Foto: Josefina
Eikenaar.

Nederland. Uit onvrede met de slechte
kwaliteit
van
industrieel
gemaakte
producten, vindt er internationaal een
vernieuwing plaats binnen het vakgebied.
Het navolgen van historische (neo)
stijlen en het tekenen naar modellen en
voorbeeldboeken maakt plaats voor het
ontwerpen van vlakornamenten: motieven
worden teruggebracht tot een simpel
lijnenspel.
Ook sierkunstenaar Chris Lebeau
(1878-1945) ontwerpt met de natuur als
inspiratiebron fraaie en vernieuwende
patronen voor damast, batik en trijp in de
stijl van de Art Nouveau. Om te illustreren
hoe de ontwerper leert om natuurvormen
te stileren en als 'vlakornament' weer te
geven, zijn historische voorbeeldenboeken
gepresenteerd. De veelzijdigheid van
Lebeau als 'textielkunstenaar' staat in de
tentoonstelling in de DamastWeverij centraal.

Leo Gestel, Zelfportret, 1906, part.coll.
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Brabant. Als kind verbleef hij tijdens
zomervakanties regelmatig bij zijn ooms Dirk
en Dimmen Gestel, eigenaren van Drukkerij
Gestel & Zoon, Eindhoven. Dimmen,
lithograaf en vrij kunstenaar, stimuleerde
Leo's tekentalent. Samen werkten ze in de
vrije natuur van Brabant. Inmiddels behoort

Leo Gestel samen met Jan Sluijters en
Piet Mondriaan tot Nederlands bekendste
modernisten. De expositie toont dat Leo
Gestels kunstenaarschap niet alleen in zijn
geboorteplaats Woerden ontkiemde, maar
ook in Brabant.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
Amsterdam - Museum Het Schip
020-4182885 / www.hetschip.nl
Gaudí en de Amsterdamse School; t/m 31
maart 2019.
DeVVNK heeft dit project met een subsidie
ondersteund, en op 1 december 2018
hebben VVNK-leden deze tentoonstelling
bezocht.
Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Wederom verlengd: Julie de Gaag – Uit fijn
hout gesneden; t/m 9 mei 1919.
Breda - Stedelijk Museum Breda
076-5299900 / www.stedelijkmuseumbreda.nl
Collectielab: De verdwenen kathedraal
van Cuypers; t/m 3 maart 2019.
Den Haag - Panorama Mesdag
070-3106665 / www.panorama-mesdag.com
Storm; t/m 3 maart 2019.

www.vvnk.nl

Den Haag - Louis Couperusmuseum
070-3640653 / www.louiscouperusmuseum.nl
In de ban van Japan. Louis Couperus en
Het snoer der ontferming; t/m 19 mei
2019.

secretariaat

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

redactie

Haarlem - Frans Hals Museum
023-5115775 / www.franshalsmuseum.nl
Frans Hals en de Modernen; t/m 24
februari 2019.
's-Hertogenbosch - Noordbrabants museum
073-6877877 / www.noordbrabantsmuseum.nl
Jan Sluijters - De wilde jaren; t/m 7 april
2019.
Oosthuizen - Dik Trom Kinderboekenmuseum
06-20477917 / www.hetschooltjevandiktrom.nl
Wintertentoonstelling
uit
eigen
collectie:Vier vergeten schrijvers en
merklappen; t/m 14 april 2019.
Rotterdam - Chabot museum
010-4363713 / www.chabotmuseum.nl
Chabot van Rotterdam - Schilderijen,
beelden, tekeningen; t/m 3 maart 2019.
Roermond - Cuypershuis
0475-359102 / www.cuypershuisroermond.nl
Reisfoto's van Cuypers / regiofoto's van
Gori; t/m 5 mei 2019.

Rond 1900

teksten

vormgeving

Lieske Tibbe
020- 683 9020
redactie@vvnk.nl

Eef de Hilster
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