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VERENiGiNG VRiENdEN NiEUwE KUNST 1900

Zonovergoten heet zo'n dag waarop
we onze Algemene Leden Vergadering
(ALV) in Rotterdam hebben gehouden. Op
31 maart waren de tulpen en narcissen al
vroeg de grond uitgesprint. We zaten met
dat mooie weer weliswaar binnen in het
houten Noorse zeemanskerkje, maar het
lag in een prachtig park en het gebouw
bleek een sfeervolle locatie te zijn. Ik weet
niet of het aan de agenda lag, of aan de
lezing van Mienke Simon Thomas over de
tentoonstelling 'nederland  bauhaus –
pioniers van een nieuwe wereld', of aan de
heerlijke wandeling door het museumpark
naar Museum Boijmans, maar ik heb nog
nooit zoveel leden op een ledenvergadering
gezien: rond de 65 van de ongeveer 500 leden.
Mienke, die de Bauhaus-tentoonstelling
in museum Boijmans Van Beuningen heeft

samengesteld, wist heel goed duidelijk te
maken wat die tegengestelde pijltjes in de
titel betekenen, namelijk dat Nederlanders
door het Bauhaus waren geïnspireerd, maar
op hun beurt ook het Bauhaus hebben
beïnvloed.
In en buiten de vergadering bleek dat
Rond 1900 alom wordt gewaardeerd. Het
afgelopen jaar kwam het maar liefst vijf
keer uit. De nummers worden ook dikker.
De opmaak van het blad en de foto's
werden verzorgd door Eef de Hilster. De
erkentelijkheid daarvoor werd door de
aanwezigen met applaus bekrachtigd. Ook
Dennis Driessen kreeg applaus voor het
beheer van onze website die steeds mooier
en informatiever wordt.
Op de ledenvergadering is besloten de
contributie na vijftien jaar eens te verhogen
met € 5. Vanaf 2020 betalen de gewone
leden € 35, partners en jongeren € 25, en
leden met introducé(e) € 60. Dat de kosten
stijgen is één reden, maar de verhoging
is ook bedoeld om de afname van het
vermogen in ons Fonds Studie & Publicatie
af te remmen en het fonds goed gevuld te
houden. Dat fonds is immers een van de
pijlers van onze vereniging. Het dient ons
doel om de kunst uit de periode 1880-1940
te promoten. De eerste bijdrage uit dat
fonds in 2019 was voor de publicatie van
Laura Roscam Abbing over 'De Koninklijke
Foto's bij dit artikel: Eef de Hilster

VAN HET BESTUUR
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Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy,
Dordrecht, 1854-1926.' Leden kunnen dat
boek met korting bestellen; zie elders in dit
nummer. 'Bouvy-glas' is dit jaar te zien op
de tentoonstelling 'Glas In Zicht – glas in
architectuur 1850 - heden' in het Nationaal
Glasmuseum in Leerdam. We zijn van plan
in september een excursie naar Leerdam te
organiseren.
Het Beleidsplan en de Begroting 2019
werden door de ALV goedgekeurd. In dat
Beleidsplan zijn veel meer interessante
evenementen voorzien. Na Rotterdam
konden we op 12 april in het Bussemakerhuis
in Borne werk van de Nederlandse Bauhausleerling en textielkunstenares Kitty van der
Mijll Dekker bewonderen. En op 18 mei
gaan we naar het Steendrukmuseum in
Valkenswaard, met een tentoonstelling over
Leo Gestel; zie onder 'Evenementen'. Op
1 juni staat in Den Haag een excursie op de
rol met een bezoek aan de tentoonstelling
'De Bijzondere Band. Art Nouveau-boeken
van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis'
in Museum Meermanno, en een rondleiding
door o.a. Peter van Dam langs Art Nouveaupanden van Louis de Wolf. Zie 'Evenementen'
en de boekbespreking in Rond 1900, 2019,
nr. 1 over de biografie van Peter van Dam
over De Wolf. Een excursie naar Steenwijk,
met onder andere een bezoek aan Art
Nouveau-villa Rams Woerthe en de ESKAFtentoonstelling staat ook op het programma.
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En er komen meer evenementen.
Aan veel activiteiten kunnen onze
leden deelnemen. Maar al onze activiteiten,
zoals ook de scriptieprijzen en de
kunstenaarsmonografieën, dienen veeleer
een direct algemeen belang. We zijn dan
ook heel blij dat de Belastingdienst ons als
een Culturele Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) heeft erkend. De ALV
heeft met het voorstel van het bestuur
ingestemd om de status van Culturele ANBI
te verkrijgen en daartoe de Statuten aan te
passen. De ANBI-status levert bij donaties
aan de VVNK voor de donateur een flinke
belastingaftrek op en het bestuur hoopt dat
daardoor de schenkingen zullen toenemen.
Het bestuur zal de (fiscale) voordelen van
schenkingen nader toelichten op de website
en in Rond 1900.
Ons bestuurslid Lieske Tibbe heeft haar
bestuurslidmaatschap en redacteurschap
van Rond 1900 tijdens de ALV beëindigd.
De Vereniging bedankte haar met onder
meer een houtsnede van Carel Adolph Lion
Cachet. Dit nummer van Rond 1900 is haar
laatste nummer.We zijn zeer dankbaar voor
haar jarenlange inzet.
Eddy Engelsman

EVENEMENTEN (1)
Zaterdag 18 mei 2019
Bezoek aan Nederlands Steen
drukmuseum – tentoonstelling
'Leo Gestel, fan van Brabant',
Valkenswaard
In 't kort
De excursie bestaat uit een bezoek aan
de (in omvang bescheiden) tentoonstelling
'Leo Gestel, fan van Brabant' in het
Nederlands
Steendrukmuseum
te
Valkenswaard, tesamen met een bezoek aan
de permanente opstelling van het museum.

jaren, en dan vooral in de zomermaanden,
veel tijd door in de steendrukkerij van
zijn ooms Dirk en Dimmen Gestel. Het is
in deze periode dat de basis werd gelegd
voor Gestel's blijvende band met het
Brabants landschap en met de lithografie.
In zijn latere jaren zou Gestel, naast zijn
omvangrijke oeuvre van schilderijen en
tekeningen, een groot aantal lithografische
affiches ontwerpen (onder andere voor
Philips), waarvan er, naast ander werk,
enkele op deze tentoonstelling te zien
zijn. Na een inleiding door curator Lisette
Almering bekijken wij, met toelichting door
de curator, de tentoonstelling 'Leo Gestel,
fan van Brabant'.
Steendrukmuseum
Het Steendrukmuseum, sinds 2001
gevestigd in het Carolusgebouw, een
voormalig
congregatieklooster
(1927,
architect Alphonse Boosten), biedt een
levendig en boeiend beeld van de geschiedenis
en de ontwikkeling van de lithografie, in
Nederland en daarbuiten. In het museum
staan een aantal lithografiepersen uit de 19e
en 20e eeuw opgesteld, waarvan er enkele
ook vandaag de dag nog operationeel zijn en
door kunstenaars gebruikt worden. Naast
apparatuur en materialen die hun toepassing
vinden in de lithografie, bezit het museum
een verzameling lithografie, cartografie,

boekillustraties, etc.
van kunstenaars als
Kees van Dongen, Jan
Sluyters,
Alphonse
Mucha, Jan Toorop
en anderen. Tijdens
het bezoek wordt
door gidsen van het
museum een uitleg en
demonstratie van het
lithografisch proces
gegeven.
Bereikbaarheid
Het Steendrukmuseum te Valkenswaard
is vanaf station Eindhoven per bus te
bereiken (bus 317 of 318, ieder kwartier,
reistijd ongeveer 30 minuten), daarna 5
minuten lopen. Bussen vertrekken aan de
noordzijde van het station. Uitstappen halte
Valkenierstraat in Valkenswaard, aan kant
waar bus stopt Valkenierstraat inlopen,
bij Eindhovenhovense weg linksaf, en na
ong. 100 m Oranje Nassaustraat in lopen.
Uiteraard kan men ook met eigen vervoer
komen, (gratis) parkeren bijvoorbeeld in
Carolusdreef of Valkenierstraat (zie ook
www.steendrukmuseum.nl )
Aanmelding en kosten
Aanmelding uiterlijk 12 mei via de
website www.vvnk.n/evenementen.
Deelnamekosten: € 20 voor leden,
€ 22,50 voor introducees, jongeren t/m 26
jaar € 15 (indien niet in bezit museumkaart,
kosten toegang museum € 6). Max. aantal
deelnemers: 40.
Adres
Steendrukmuseum
Oranje Nassaustraat 8C
5554 AG,Valkenswaard

Tentoonstelling 'Leo Gestel, fan
van Brabant'
Leo Gestel,belangrijk vertegenwoordiger
van de Bergense School, bracht in zijn jonge
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Nadere informatie en (op de dag
zelf) telefonische bereikbaarheid:
Maarten Nubé
071-51 72 856 / 06 42 60 74 16
Henk Nijhuis
020-60 05 403 / 06 42 65 39 57

Programma Valkenswaard
11:00 uur Ontvangst foyer
Steendrukmuseum.
11:30 uur Inleiding Lisette
Almering, curator van de
tentoonstelling.
12:00 uur Tentoonstelling Leo Gestel
met toelichting door de
curator.
12:30 uur Lunch (foyer
Steendrukmuseum).
13:30 uur rondleiding
Steendrukmuseum,
demonstraties lithografie.
14:30 uur eventueel afsluiting
met thee/koffie in
Steendrukmuseum, op eigen
kosten.

Wenen gewerkt en was sterk beïnvloed
door de Secession-stijl. Die invloed is terug
te vinden in zijn ontwerpen voor de vele
winkelpanden en woonhuizen die in Den
Haag gebouwd zijn. De meest bekende was
wel de winkel van Krul.

EVENEMENTEN (2)
Zaterdag 1 juni 2019 – Den Haag
Bezoek aan de tentoonstelling Een
Bijzondere Band in het Meermanno
Museum
Architectuurrondleiding panden
van L. de Wolf
Bezoek aan tentoonstelling Mesdag
& Colenbrander in Museum
Mesdag
In het museum Meermanno, ook wel
genoemd Het Huis van het Boek, is nu
de tentoonstelling Een Bijzondere Band.
Die naam verwijst niet alleen naar de
prachtige Art Nouveau boekbanden van
Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis,
maar ook naar hun bijzondere onderlinge
band. Freek Heibroek, de samensteller van
de tentoonstelling ontvangt ons in het
Koetshuis en zal ons meer vertellen over
het werk van deze artiesten.
Daarna gaan we met een wandeling
maken langs de panden van architect Louis

Al wandelend komen we dan bij het
museum Mesdag waar een kleine maar
fraaie tentoonstelling over de relatie
Mesdag & Colenbrander is opgesteld. In het
tentoongestelde werk van Colenbrander
zijn duidelijk de Japanse en Turkse invloeden
te zien. Ook in het tapijt waar iedere
bezoeker in bewondering over mag lopen.
Op het Anna Pauwlonaplein kunnen we
dan deze middag afsluiten.

Gerrit Willem Dijsselhof, Kunst en Samenleving,
naar Walter Crane's Claims of Decorative Art.

de Wolf. Een van onze gidsen is Peter van
Dam, de auteur van het boek over deze
architect. De Wolff (1871-1923) had in

Programma Den Haag
12:30 uur
13:00 uur

14:30 uur
15:30 uur
16:00 uur

Koffie en thee in de koffieruimte (beneden) in het Museum Meermanno.
Inleiding op de tentoonstelling Een Bijzondere Band door Freek Heijbroek,
samensteller van de tentoonstelling, (in het Koetshuis van het museum)
Bezoek aan de tentoonstelling.
Start van de architectuurrondleiding langs de panden van L. de Wolf in het
centrum van Den Haag.
Bezoek aan de tentoonstelling Mesdag & Colenbrander in Museum
Mesdag.
Afsluiting op de terrassen op het Anna Paulownaplein (optioneel en voor
eigen rekening).
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Let op
In deze excursie zit geen lunch
arrangement. Wij raden u aan voor die tijd
te lunchen of een broodje mee te nemen
voor bij de koffie/thee vooraf.
Aanmelding en kosten
Aanmelding en betaling voor 26 mei via
de website www.vvnk.nl/evenementen.
De kosten voor deze excursie bedragen
€ 18,50
voor leden en € 23,50 voor
introducees. Jongeren t/m 26 jaar betalen € 9.
Mimimum aantal deelnemers: 30
(maximum 40).
Adressen en bereikbaarheid
Museum Meermanno
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag
T: 070 – 346 2700
Museum Mesdag
Laan van Meerdervoort 7-F
2517 AB Den Haag
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Het Museum Meermanno ligt op
loopafstand van het Centraal Station en van
de Malieveld Parkeergarage.
Indien u niet wilt meewandelen, kunt u
ook met bus 24 vanaf het Centraal Station
naar Museum Mesdag.
Telefonische bereikbaarheid
Irene van Geest
06 43 56 41 33
Maarten Nubé
06 42 60 74 16
(op de dag zelf)

Pagodepul 'Kant' (onderdeel kaststel, 'Kant'),
Theo Colenbrander, 1888,
de Mesdag Collectie.

Louis Gans, Nieuwe Kunst
(1960): de Nederlandse Art
Nouveau krijgt een eigen
naam
Lieske Tibbe
Op 25 januari 2019 hield de ESNA
(European Society for Nineteenth-Century
Art) een Winterseminar over 'game changers':
kunsthistorische boeken die in de afgelopen
decennia richtinggevend zijn geweest voor de
bestudering van negentiende-eeuwse kunst. Aan
elk boek werd een presentatie van vijf minuten
gewijd. Hierbij in een iets uitgebreider vorm mijn
bijdrage over Louis Gans, Nieuwe Kunst.
De omslagen van de twee uitgaven
van Nieuwe Kunst (Afb. 1) ogen weinig
spectaculair: bovenop ligt de proefschrift

Afb.1. De twee versies van het boek Nieuwe Kunst.

editie van Nieuwe Kunst uit 1960, en
daaronder de handelseditie uit 1966,
waar nog minder aan te beleven valt (het
stofomslag is meestal niet meer aanwezig).1
Bij het proefschrift zitten geen illustraties;
bij de handelseditie zo'n 270 zwart-wit
foto's. In het kader van game changing in
de kunstgeschiedenis zou eigenlijk ook aan
bod moeten komen, in hoeverre de steeds
grotere beschikbaarheid van beeldmateriaal
een rol heeft gespeeld. Niet alleen wat
betreft het uiterlijk van de publicaties, maar
ook op het gebied van canonvorming, en
op methodisch niveau. Louis Gans (19302012) behoorde nog tot de generatie voor
wie de beschrijving van kunstwerken de
schaarste of de minder goede kwaliteit
van afbeeldingen moest compenseren.
Beschrijven kon hij dan ook bijzonder
goed; vaak overstijgen zijn beschrijvingen
het niveau van puur registreren, en zijn het
typeringen. De bedoeling was om hiermee
het wezenlijke van de Nieuwe Kunst in
woorden te vatten, maar onvermijdelijk
werd dit verweven met waardeoordelen.
Veel van die waardeoordelen zullen
overigens hem en zijn toenmalige lezers niet
als zodanig zijn opgevallen.
Bijvoorbeeld: het was omstreeks
1960 heel normaal om de negentiendeeeuwse Nederlandse kunst negatief te
beschrijven. Louis Gans deed dat ook.
Vooral de neostijlen in de architectuur en
toegepaste kunsten kregen kwalificaties
als 'verval', 'chaos', 'volslagen gebrek aan
eigen inventie'. Toch bracht hij nog wel een
nuance aan: in Nederland waren de meest
toegepaste neostijlen, de Neogotiek en de
Neo-Hollandse Renaissance, vrij sobere
en rationele stijlen, in tegenstelling tot de
Franse Neobarok en Neorococo. Bovendien
had Pierre Cuypers, de architect van de
Neogotiek, ter wille van de aankleding van
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zijn gebouwen tevens gezorgd voor een
herleving van de kunstambachten.
In de beschrijving van de voorgeschiedenis
van de Nederlandse Art Nouveau (zijn eerste
hoofdstuk) leunt Gans sterk op het dertig
jaar oudere boek van Jo de Jong, De nieuwe
richting in de kunstnijverheid in Nederland. Dat
was tot dan toe het enige overzichtswerk
over de materie.2 Veel van de afbeeldingen in
het boek van Jo de Jong zijn terug te vinden
in de handelsuitgave van Nieuwe Kunst; wat
dat betreft zien we hier een begin van
canonvorming. Gans noemt De nieuwe richting
in de kunstnijverheid dan ook als een van de
belangrijkste materiaalverzamelingen voor
wat hij tot taak zag met zijn proefschrift: het
beschrijven en ordenen van de verschijnselen
van de nieuwe vormgeving. Hij vond het
een eerste vereiste om, zo schreef hij, 'een
basis te leggen voor latere beschouwingen
waarin dan ook de maatschappelijke,
sociale en literaire aspekten kunnen
worden behandeld'.3 Dit was de gangbare
rechtvaardiging voor het zich beperken tot
een stilistisch-beschrijvende aanpak. Die
'latere beschouwingen' realiseerden de
auteurs dan ook nooit, ook Louis Gans niet
die niet veel later een heel andere kant is
opgegaan. Qua aanpak was Nieuwe Kunst
dus bepaald niet vernieuwend, maar in
zekere zin was dat ook wel een sterk punt:
zo werd van een stijlverschijnsel dat men
toen algemeen lelijk vond en niet serieus te
nemen, een acceptabel onderwerp gemaakt
binnen de kunsthistorische wetenschap.
Het zou echter nog wel een tijd duren
voor het zover was. Beide uitgaven werden
weinig besproken; een tentoonstelling in het
Haags Gemeentemuseum in 1960, waarin
fragmenten uit Gans' proefschrift werden
afgedrukt (afb. 2), werd niet erg gunstig
ontvangen.4
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Afb. 2. Catalogus Jugendstil Nieuwe Kunst Art
Nouveau. Nieuwe kunst rond 1900.
Haags Gemeentemuseum 1960.

Al
beschrijvend
en
ordenend
verdeelde Louis Gans de Nederlandse
kunstnijverheidsbeweging onder in drie
stromingen, die een plaatsgebonden karakter
hadden. Eerst de Amsterdamse richting, die
sterk onder de invloed staat van de ´Engelse
proto-art nouveau´. Hier vindt hij de Art
Nouveau nog niet tot 'volle ontplooiing'
gekomen: zij is nog 'gotiserend' en maakt
nog te veel gebruik van natuur-ornamentiek
(Afb. 3). Dan komt de variant, die sterk onder
invloed staat van de Franse en Belgische Art
Nouveau, en voornamelijk te vinden was
in Den Haag, Rotterdam en Delft. Eigenlijk
beoordeelt Gans deze 'buitenlandse'
richting negatief: hij laat termen vallen als
'grillig', 'uiterlijk', 'modieus', 'commercieel'.
Een uitzondering was een gebatikte stof

Afb. 3. G.W. Dijsselhof (1866-1924),
Tafel, ca. 1898.
Assen, Drents Museum.

van Thorn Prikker (op een – verder niet
gunstig beoordeelde - stoel van Henry van
de Velde) (Afb. 4): 'Ornament en kompositie,
tot een abstrakt-lineair geheel gegroepeerd
[…] wijzen […] op een begrip voor een
dekoratieve orde in het platte vlak'.5
Maar in het volgende hoofdstuk komt
alles goed: in Amsterdam weer, komt een
authentieke Nederlandse Art Nouveau
tot volle bloei. In Amsterdam werkten de
rationele beginselen van Cuypers maar
vooral van Berlage disciplinerend in op
de expressieve levendigheid van de Art
Nouveau (Afb. 5). Zo ontstond een nieuw
idioom, dat volgens Louis Gans ook een
eigen naam verdiende: de Nieuwe Kunst.

karakteristieke nationale varianten worden
onderscheiden.6
De constructieve helderheid en
soberheid die Gans als wezenskenmerk zag
van de Nieuwe Kunst leidde later opnieuw
tot een eigen Hollandse bijdrage aan de
avant-garde: De Stijl. Dat moet in die tijd
een belangrijke legitimatie zijn geweest voor
de Nieuwe Kunst; immers, de ontwikkeling
van de moderne kunst werd toen gezien
als lijnrecht leidend naar de abstractie.
In de huidige optiek is meer plaats voor
pluriformiteit. Maar die 'modernistische'
legitimatie was hard nodig, want in de tijd
dat Gans zijn proefschrift zat te schrijven
werd in de Amsterdamse gemeenteraad
gediscussieerd over het afbreken van de in

Afb. 4. Stoel ontworpen door Henry van de Velde
(1863-1957), met gebatikte bespanningsstof van
J.Thorn Prikker (1868-1932), 1897/'98.
Trondheim, Nordenfjelske Kunstindustrimuseum.

kunstnijverheidsbeweging,
Rotterdam
1929.
3
Gans 1960, 8.
4
Louis Gans (samenst.), cat. tent.
Jugendstil Nieuwe Kunst Art Nouveau.
Nieuwe kunst rond 1900. De Nederlandse
toegepaste kunst en architectuur van
1885 tot 1910, Den Haag (Haags
Gemeentemuseum)
24/12/196024/2/1961.
5
Gans 1960, 71.
6
Stephan Tschudi Madsen, Sources
of Art Nouveau, Oslo 1956. Een meer
bekende bewerking uit 1967, Art
Nouveau, werd een bestseller die in
diverse talen vertaald werd.
Afb. 5. H.P. Berlage (1856-1934),
Schrijfbureau, ca. 1905.
Assen, Drents Museum.

slechte staat verkerende Beurs van Berlage.
En zo werden architectonisch besef,
beginselvastheid, discipline, helderheid,
als het ware gepresenteerd als continue
Nederlandse waarden in de kunst. Een
legitimatie met een - waarschijnlijk
onbedoelde - nationalistische ondertoon,
die echter veel effect heeft gehad.
Noten
1
L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse
bijdrage tot de Art Nouveau. Dekoratieve
kunst, kunstnijverheid en architektuur rond
1900, Utrecht 1960; L. Gans: Nieuwe
Kunst: de Nederlandse bijdrage tot de Art
Nouveau: dekoratieve kunst, kunstnijverheid
en architektuur omstreeks 1900, Utrecht
1966.
2
Jo de Jong, De nieuwe richting in
de kunstnijverheid in Nederland. Schets
eener geschiedenis der Nederlandsche

De eigenlijke vraagstelling van het
proefschrift lijkt te zijn geweest om het
typisch Nederlandse binnen de diversiteit
aan Art-Nouveau varianten te bepalen.
Impliciet blijkt dat uit allerlei evaluerende
opmerkingen door het hele boek. Met
dit streven sloot Gans aan bij een ander
pionierswerk, Sources of Art Nouveau van
Stephan Tschudi Madsen, uit 1956, waarin
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Aan de website van de VVNK worden
twee nieuwe monografieën van kunstenaars
toegevoegd: die van Nell (Lensvelt-)
Bronger en van Frits Lensvelt; ze zijn
hier gecombineerd gepubliceerd maar
krijgen aparte (alfabetische) plaatsen in
het digitale kunstenaarsregister. Auteur
van beide levensbeschrijvingen is Ard
Hesselink, die bezig is aan een boek over
dit kunstenaarsechtpaar. Zijn onderzoek
naar hun leven en werk heeft hij als volgt
verantwoord:

Bezoek aan 'Piet van Wijngaerdt
(1873-1964)' en Mondriaan in Stedelijk
Museum Alkmaar op 14-02-2019.
Foto's: Eef de Hilster.

Deze monografieën werden geschreven
op basis van onderzoek dat ik de afgelopen
jaren deed. Het basismateriaal daarvoor
is het nagelaten archief van Frits Lensvelt
en Nell Bronger dat zich tegenwoordig
gedeeltelijk bevindt bij de Universiteit van
Amsterdam, afdeling Bijzondere Collecties
(correspondentie en theaterbescheiden) en
gedeeltelijk bij het Drents Museum te Assen
(binnenhuis-, licht- en meubelontwerp).
Dit is hetzelfde basismateriaal dat werd
gebruikt voor het boek Licht als Leidraad,
leven en werk van Frits Lensvelt (red.
Tuja van den Berg en Jan-Jaap Heij, 2007).
Andere bronnen vond ik onder andere
in: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam;
Literatuur Museum, Den Haag; Rijksarchief,
Den Haag; Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; Universiteit Leiden; Universiteit
Groningen; Prentenkabinet Rijksmuseum
Amsterdam; Stedelijk Museum Amsterdam;
Stadsarchief Amsterdam; Openbare Leeszaal
en Bibliotheek, Amsterdam; N.I.O.D.,
Amsterdam; Zeeuws Museum, Middelburg;
Zeeuws Archief, Middelburg; Zeeuwse
Bibliotheek, Middelburg, en de gemeente
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Enschede. Ook speurde ik bij en via nazaten
van in de correspondentie voorkomende
personen naar overblijfselen van het werk
van Lensvelt en bezocht ik vele openbare
en niet-openbare gebouwen in Nederland
waar werk van Lensvelt zich bevond en
gedeeltelijk nog bevindt.
Nell Bronger
(Rotterdam 1878–1935 Amsterdam)
kostuumontwerpster
Ard Hesselink
Nell Bronger (afb. 1) is vooral bekend
geworden als kostuumontwerpster bij de

Afb. 1. Portret Nell Bronger, fotograaf onbekend, part. coll.

NIEUWE KUNSTENAARSMONOGRAFIEËN

'N.V. Het Tooneel' van Willem Royaards
(afb. 2). Haar opleiding kreeg ze aan de
Rotterdamse Academie van Beeldende
Kunsten en Technische Wetenschappen. Uit
brieven blijkt dat ze rond de eeuwwisseling
in Rotterdam ook tekenles gaf.
In 1908 was ze betrokken bij een groep
oud-leerlingen van de Rotterdamse H.B.S.
die een ambitieuze toneelproductie tot
stand wilde brengen, te weten Vondels
Warenar. Het lukte ze de beroemde
acteur Willem Royaards te strikken voor
hoofdrol en regie. Nell verzorgde de
kostuums en deed de administratie. Andere
deelnemers waren de schrijfster Top Naeff
(Schoolidyllen, 1900) en de latere kunstcritica
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Jo
Zwartendijk. Beiden zouden haar hele
leven tot Nells hartsvriendinnen behoren.
Een andere medewerker was Frits Lensvelt
(1886-1945),haar latere echtgenoot, die de
decors voor zijn rekening nam en een klein
rolletje vervulde.
Toen Royaards in datzelfde jaar een
eigen theatergezelschap begon in het
Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt vroeg
hij Nell Bronger mee voor de kostumering
(afb. 3). Een jaar later werd ook Lensvelt als
decorontwerper in vaste dienst genomen.
De samenwerking Royaards-LensveltBronger werd een begrip in de theaterwereld.
Royaards' regie en Nells gevoel voor stijl,
kleur en materiaal gaven de acteurs al bij
voorbaat karakter mee, dat des te beter
uitkwam in de sobere, gestileerde decors van
Lensvelt en nog werd geaccentueerd door
zijn geraffineerde belichting. Dit alles was
voor het gedeeltelijk nog in negentiendeeeuwse tradities vastzittende Nederlandse
toneelleven nieuw en verfrissend. Onder
hun meest bewonderde producties waren
Vondels Gijsbrecht van Aemstel (vanaf 1912),
Shakespeare's Een midzomernachtsdroom

zich (zeer tegen Royaards' zin) terug uit het
theatergezelschap en verhuizen definitief
naar Veere. Nell had daar waarschijnlijk
meer moeite mee; zij voelde zich in het
Amsterdamse kunstleven als een vis in het
water en was enorm op Royaards gesteld.
Vanaf dat moment staat haar professionele
leven echter grotendeels in dienst en in de
schaduw van dat van haar man. Ze werken
nauw samen aan tal van binnenhuisprojecten
waarbij zij de aankleding voor haar rekening

Afb. 3. Jacqueline Royaards-Sandberg als 'Badeloch'
in Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel
(1637), opvoering N.V. Het Tooneel vanaf 1912,
costuumontwerp Nell Bronger, fotograaf onbekend,
coll. UB UvA, Bijzondere Collecties, Amsterdam.

Afb. 2. 'Andries Spreeuw' in "Notabelen", van August
von Kotzebue (Die deutschen Kleinstädter, 1802),
opvoering N.V. Het Tooneel, 1915, tekening Frits
Lensvelt, costuumontwerp Nell Bronger, part. coll.

(1914) en Driekoningenavond (1917), en
Goethe's Faust (1918).
In de loop der jaren bouwde Bronger een
groot archief op over kostuumgeschiedenis.
Ze publiceerde er niet over maar gaf wel
lezingen en voordrachten. Tussen 1910 en
ongeveer 1915 had ze ook de artistieke
leiding over de naai- en mode afdeling van
de Amsterdamse Kunstambachtschool voor
meisjes.
In 1918 kopen Bronger en Lensvelt
een idyllisch vakantiehuis op een zeedijk
buiten Veere (afb. 4). In 1921 trekken ze
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Afb. 4. Het Dijkhuis, Polredijk, buiten Veere,
fotograaf onbekend, part. coll.

neemt van de door hem ontworpen
interieurs.
In 1933 verhuist het echtpaar terug naar
Amsterdam, vooral omdat Bronger weer
zelf aan het werk wil. Maar werk vinden is
niet gemakkelijk; ze organiseert drie keer
een kunstnijverheidstentoonstelling, doet
advieswerk en is een aantal malen betrokken
bij theaterkostumeringen. Maar ze heeft
ook steeds meer last van onverklaarbare
hoofdpijnen en slapeloosheid. In januari
1935 sterft ze zeer onverwacht. Pas na
het overlijden wordt duidelijk dat een
hersenbloeding de oorzaak was. Haar
crematie is een enorme gebeurtenis waar
veel mensen op afkomen en waar veel over
geschreven wordt. Top Naeff spreekt en
zegt onder andere:
'Je hield je altijd zoo op den achtergrond.
Men moest je bij den arm nemen en uit de
coulissen trekken om je nu en dan ook eens
voor het voetlicht te krijgen om de bloemen,
die toch voor je bestemd waren, in ontvangst
te nemen. (…) Je was een echte kunstenares in
je werk, dat je betrekkelijk gemakkelijk afging,
omdat de Theaterfreudigkeit je in het bloed
zat (…) Maar je was ook een kunstenares

in je heele wezen, in je levenshouding, in
je levenskracht, in je gastvrije huis en in je
warme altijd bereide vriendschap. Bij jou
waren de kunstenares en de vrouw nooit
te scheiden, de een bezielde de andere en je
kon veel tegelijk.'1
Ontwerpen
en
costuums
van
Nell Bronger werden onder andere
getoond op de Expositie 'De Vrouw
1813-1913' (Amsterdam, 1913), de
Internationale
Theatertentoonstelling
(Stedelijk Museum Amsterdam, 1922),
de
jubileumtentoonstelling
van
de
Amsterdamse Stadsschouwburg (1934) en
de tentoonstelling 'Licht als leidraad, leven
en werk van Frits Lensvelt' (Amsterdam,
Theaterinstituut Nederland en Drents
Museum, Assen, 2007). Ontwerpen en
costuums van haar worden bewaard bij
de Universiteit van Amsterdam, Bijzondere
Collecties (Theatercollectie).
Noten
1
Nieuwe
Rotterdamsche
9 januari 1935.

Courant

Frederik Willem Hendrik (Frits)
Lensvelt,
(Rijswijk 1886–1945 Middelburg)
grafisch ontwerper, decor
ontwerper, meubelontwerper,
lichtontwerper, binnenhuis
architect
Ard Hesselink
Frits Lensvelt (afb. 5) is vooral bekend
geworden als vernieuwend decorontwerper
bij de 'N. V. Het Tooneel' van Willem
Royaards (1909-1921) en als ontwerper van
lampen in samenwerking met de glasfabriek
'Leerdam' (1927-1940). Zijn kunstopleiding

Afb. 8. Openluchtvoorstelling door N.V. Het Tooneel
van Sophocles' Oedipus in Park Sonsbeek, Arnhem
(1913), fotograaf B. Zweers, Haarlem, part. coll.

afb. 5. Portret Frits Lensvelt,
fotograaf onbekend, part. coll.

Afb. 6. Affiche 'Zeeuwse week', Rotterdam 1925,
coll. Stedelijk Museum, Amsterdam.

ontving hij in Londen aan de Central School
of Arts and Crafts en de Ealing School of
Art & Design.1
Zijn eerste werk was grafisch:
boekontwerpen,
boekomslagen
en
illustraties. Hij bleef daarin zijn hele leven
actief en ontwierp ook huisstijlen, catalogi,
briefpapier en een aantal bijzondere affiches
(afb. 6). Een volledig door hem vormgegeven
hoogtepunt in zijn grafisch werk vormt
het boek Middelburgs Overgang (1926). Dit
boek was een weerslag van het in 1924
door hem geregisseerde openluchtspel
op het Middelburgse marktplein ter
gelegenheid van de overgang der stad naar
de prinsgezinden 350 jaar eerder (afb. 7).
Bij het toneel raakte hij eigenlijk bij

Afb. 7. Illustratie uit Middelburgs Overgang
(Middelburg 1926), ontwerp Frits Lensvelt.
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toeval betrokken door zijn medewerking
aan een amateurproductie in Rotterdam
(1908), waar de acteur Willem Royaards de
regie voerde. Toen die daarna in Amsterdam
zijn eerste eigen gezelschap begon, duurde
het niet lang voor hij Lensvelt als vaste
decorontwerper in dienst nam.Talloze door
Lensvelt vormgegeven producties waren

Afb. 9. Internationale theatertentoonstelling in het
Stedelijk Museum te Amsterdam, 1922,
fotograaf onbekend, coll. UB UvA, Bijzondere
Collecties (Theatercollectie - archief Lensvelt),
Amsterdam.

het resultaat. Daarbij werkte hij nauw
samen met Royaards' costuumontwerpster,
Nell Bronger (1878 – 1935), met wie hij
in 1914 in het huwelijk trad. Onder hun
meest bewonderde producties waren:
Vondels Gijsbrecht van Aemstel (vanaf 1912),
Shakespeare's Een midzomernachtsdroom
(1914) en Driekoningenavond (1917), en
Goethe's Faust (1918). [afb. 8]
Op toneelgebied dankt Lensvelt zijn
faam aan zijn sobere, gestileerde ontwerpen
en geraffineerde belichtingstechnieken
die ten doel hadden de acteurs volledig
tot hun recht te doen komen. Dat was
voor Nederland nieuw en stoelde op een

Afb. 10. Buffetkast hal 'Ravensweerd', Gorssel,
ontwerp Frits Lensvelt, 1936,
part. coll., fotograaf A. Hesselink.

moderne visie die in Europa vooral door
de Zwitser Adolphe Appia en de Engelsman
Edward Gordon Craig was ontwikkeld. Aan
het eind van zijn toneelcarrière (1922) zou
Lensvelt samen met de architect Hendrik
Wijdeveld (1885-1987) over deze stroming
een internationale overzichtstentoonstelling
organiseren in het Amsterdamse Stedelijk
Museum (afb. 9).
Royaards' gloriedagen vielen samen
met de periode dat hij samenwerkte met
het echtpaar Lensvelt-Bronger en als
thuisbasis het Amsterdamse Paleis voor
Volksvlijt had. Als in 1920 zijn wens om
de Stadsschouwburg vast te bespelen in
vervulling gaat, komt het gezelschap in een
door ambtenarij en gemeentelijke regels
beknotte situatie terecht waarin Lensvelt
zich niet thuis voelt. In 1921 trekken zijn
vrouw en hij zich daarom terug en verhuizen
vanuit Amsterdam naar een bijzonder en
oeroud dijkhuis op een zeedijk nabij Veere
(in 1918 als vakantiehuis gekocht).
Vanaf de jaren twintig legde Lensvelt
zich toe op binnenhuisarchitectuur,
meubelontwerp en -verlichting. Op het
gebied van binnenhuisarchitectuur werkte
hij vooral voor bemiddelde particulieren,
met wie hij vaak een jarenlange,
vriendschappelijke
relatie
onderhield
(afb. 10). Nell Bronger droeg daaraan veel bij
op het gebied van de aankleding: gordijnen,
vloerbedekking, stoffering en accessoires.
Tussen 1926 en 1929 werkten ze samen met
het interieurbedrijf 'Ex- en Interieur' van
Jan Teders, voor wie een modelinrichting en
meubilair ontworpen werd voor de toonzaal
aan de Amsterdamse Van Baerlestraat.
Toneelverlichting was Lensvelts
specialiteit geweest bij Royaards en
vanaf 1927 maakte hij daar dankbaar
gebruik van in zijn samenwerking met de
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Afb. 11. Lamp leraarskamer Amsterdams Lyceum,
ontwerp Frits Lensvelt, 1938,
foto A. Hesselink.

glasfabriek Leerdam, waarvoor hij een
aparte verlichtingsafdeling opzette. Aan
het Amsterdamse Rokin werd daarvoor
een door hem ontworpen toonzaal
ingericht (1929). Zijn belangrijkste bijdrage
op het gebied van lampontwerp was
zijn theoretisch inzicht en de praktische
toepassing daarvan in het ontwerp: wat is
het precieze doel van de verlichting en wat
voor soort(en) licht is/zijn daarvoor nodig.
Als één der eersten introduceerde hij onder
andere een prettige indirecte verlichting in
de Nederlandse huiskamer (afb.11). Hoewel
de lichtafdeling rond 1932 weer werd
opgeheven (mede door de concurrentie van
firma's als Gispen en Lensvelts misschien te
weinig commerciële en te perfectionistische
instelling) bleef hij voor zijn ontwerpen met

omgeving: het jachtige theaterbestaan
waarin een nieuwe productie telkens te
weinig tijd bood voor zijn ontwerpen, het
commerciële speelveld van een glasfabriek
of interieurbedrijf waarin de kosten-baten
analyse voorop stond. Dat hij toch in staat
was veel van zijn ideeën vorm te geven
tekent zijn gedreven kunstenaarschap.

Afb. 12. Lichtkroon hal Javasche Bank, Amsterdam,
ontwerp Frits Lensvelt, 1939, foto A.Hesselink.

Leerdam samenwerken.
Grote
lichtprojecten
realiseerde
Lensvelt in Amsterdam (raadzaal Stadhuis,
nu hotel 'The Grand', 1929), Utrecht (St.
Dominicuskerk, 1932), Enschede (Stadhuis,
1933) en wederom Amsterdam (Christian
Sciencekerk, 1938). Daarnaast ontwierp hij
onder andere een veel geroemde verlichting
voor een 'mailschip' (rooksalon en 'social hall'
eerste klasse, S.S. Indrapoera, 1934) en een
aantal bijzondere lichtkronen, waaronder
die voor de burgemeesterswoning 'Het
Wooldhuis' in Vlissingen (1933) en de
'Javasche Bank' aan de Amsterdamse
Keizersgracht (1939) (afb.12).
Vanaf 1938 was hij redacteur van
het Bouwkundig Weekblad Architectura. In
diezelfde tijd werd hij leraar, later lector,
kostuumgeschiedenis aan de Rijksacademie
voor beeldende kunsten in Amsterdam en
aan de Toneelschool aldaar.
Zoals al opgemerkt was Lensvelt
een perfectionist, voor wie de ideale
verhoudingen, het juiste materiaal en de
perfecte neerslag van 'de idee' altijd voorop
stonden. Dat strookte vaak niet met zijn

Werk van Frits Lensvelt werd onder
andere geëxposeerd in de Internationale
Theatertentoonstelling (Stedelijk Museum
Amsterdam,
1922),
tentoonstelling
Glasfabriek Leerdam (V.A.N.K/Stedelijk
Museum Amsterdam, 1934) en de
tentoonstelling 'Licht als leidraad, leven
en werk van Frits Lensvelt' (Amsterdam,
Theaterinstituut Nederland en Drents
Museum, Assen, 2007). Werk van Lensvelt
bevindt zich onder andere in het Stedelijk
Museum Amsterdam, het Zeeuws Museum
en de Universiteit van Amsterdam,
Bijzondere Collecties (Theatercollectie).

boekbespreking
Titus M. Eliëns, Mesdag & Colenbrander
Den Haag (De Mesdag Collectie)/
Zwolle (Waanders) 2019 (The Mesdag
Collection/ De Mesdag Collectie in focus, II),
95 blz., € 19,95.
ISBN 978-90-79310-93-7
Lieske Tibbe
In 1884 publiceerde Carel Vosmaer
(1826-1888), jurist, auteur en kunstkenner,
een boekje Kunst in het daaglijksch leven,
waarin onder andere aanwijzingen werden
gegeven voor een artistiek verantwoorde
aankleding van het interieur. 'Bruikbaarheid',
'duurzaamheid' en 'harmonie' waren
daarvoor de drie grondprincipes. Met
betrekking tot 'harmonie' merkte hij het

volgende op: '… ook bij verscheidenheid
kan zekere eenheid behouden blijven.
[…] Men kan […] gerust een Perziesch
tapijtpatroon en Fransche gordijnstoffen en
stoelbekleeding vereenigen met Chineesch
en Japansch porcelein; Louis XVI-achtige
meubelen, moderne gastoestellen, een
marmeren of bronzen beeld van antieken
en modernen; eenig goed erfstuk uwer
vaderen en omlijste schilderijen of prenten,
nieuwe en oude. Niets dan éenen stijl of
éene richting mooi te vinden is eenzijdig
en dus een lager standpunt van beschaving
dan veel schoons uit het verleden te gelijk
te waardeeren en te beminnen. Doch even
als dat vele in uwen geest tot eenheid kan
komen, zoo kan het ook in uw woonkamers.
De harmonie bestaat daarin, dat er geene
zaken zijn die volslagen uit den toon vallen
en misplaatst zijn, en alles […] in stemming
en gevoel verwantschap toone'.1

Literatuur
Tuja van den Berg en Jan Jaap Heij (red.),
Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits
Lensvelt (1886-1945), 't Goy-Houten 2007.

Vosmaers advies zou zo van toepassing
kunnen zijn op de woonvertrekken van zijn
tijdgenoten Hendrik Willem Mesdag (18311915) en Sientje Mesdag-van Houten (18341909). In Mesdag & Colenbrander staan
diverse authentieke foto's van hun interieur,
die deze mix van stijlen laten zien. Het moet
een bont geheel zijn geweest, dat echter
naar negentiende-eeuwse begrippen als
'schilderachtig' gold. De foto's zijn uiteraard
zwart-witopnames, dus in hoeverre de
kleuren naar onze tegenwoordige smaak in
harmonie zouden zijn valt niet helemaal te
beoordelen.

Archief- en beeldmateriaal
Het belangrijkste archief berust in
de Theatercollectie van de Bijzondere
Collecties van de UB Universiteit van
Amsterdam. Voor meer materiaal zie de
inleidende verantwoording.

De serie De Mesdag Collectie in focus,
waarvan dit de tweede aflevering is, wil
de aandacht vestigen op afzonderlijke
bestanddelen van deze museumcollectie
annex woonhuis. In deel I stonden Mesdags
Japanse voorwerpen centraal (zie Rond

Noten
Brongers, R.A. en J.A., Brongers
geboekt. Een genealogische speurtocht
naar de dragers van de naam Brongers en
enkele aanverwante families: Boer, Bronger,
Brongersma, Bronniger, Brunger en Van der
Wal, Tubbergen/Amersfoort 1998.
1
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1900 nr.2 van 2018), in dit deel een anders
geaard onderdeel van de collectie. Ook
ditmaal is de publicatie tevens bedoeld ter
begeleiding van een tentoonstelling: 'Mesdag
& Colenbrander. Gedeelde fascinatie voor
keramiek' (zie Rond 1900 nr.1 van 2019).
De aan Mesdag toegeschreven fascinatie
wordt sinds de jaren 1960 en ´70, toen de
herwaardering voor de toegepaste kunst
van omstreeks 1900 begon, gedeeld door
onderzoekers op dat terrein. In 1986/'87
vond de eerste grote tentoonstelling plaats
in het Gemeentemuseum Arnhem, waarin
het accent lag op Colenbranders late werk.2
In 1999 verscheen de monografie van
Titus Eliëns, die ook deze catalogus heeft
geschreven; hier kwam het vroegere werk uit
de periode 1884-1889, toen Colenbrander
voor de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg
werkte, in het vizier.3 En nog niet zo lang
geleden werd er in het Drents Museum
een overzichtstentoonstelling gehouden,
met een catalogus door Arno Weltens die
ook in 1986 al van de partij was.4 Om nog
maar te zwijgen van de tijdschriftartikelen,
de overzichtswerken over keramiek
waarin Colenbrander wordt behandeld,
en natuurlijk de publicaties over zijn
tapijtontwerpen, die hier verder buiten
beschouwing blijven (al heeft hij wel drie
tapijten voor Mesdag ontworpen en ligt
er thans in het museum een replica van
zijn tapijt Vissen). Er is iets raadselachtigs
aan Colenbranders keramiek: hij begon
met het ontwerpen van patronen die sterk
afweken van traditionele naturalistische
of historiserende decoraties wat eerder –
vanaf 1884 – dan de vernieuwingsbeweging
in de kunstnijverheid in Nederland die in
de jaren 1890 op gang kwam. Zijn werk
wijkt er ook wel van af: het lijkt, qua vorm
en decoratie, op het eerste gezicht op

Perzisch aardewerk (en Perzische tapijten)
maar bij vergelijking valt meteen in het oog
hoeveel losser en grilliger de motieven van
Colenbrander ogen. Hetzelfde geldt voor
zijn bloemen- en plantenmotieven: ze zijn
zeer geabstraheerd, maar vertonen niet de
stilering, systematische opzet en aanpassing
aan de hoofdvorm die de Nieuwe Kunst
eigen is. Er is eerder sprake van een zekere
'losbandigheid'. Toch werd hij binnen
de Nieuwe Kunst-beweging gezien als
baanbreker en voorganger.
Dat laatste zal niet de reden zijn
geweest waarom Mesdag, wiens eigen werk
niets met de vernieuwingsbeweging in de
kunstnijverheid van doen had, het werk van
Colenbrander aankocht; waarschijnlijk vond
hij toch de Oosterse uitstraling ervan passen
bij de rest van zijn verzameling. Ook was
er een zeker zakelijk belang: Mesdag was
aandeelhouder in de Haagsche Plateelbakkerij
Rozenburg. De fabriek produceerde onder
andere aardewerk waarop werk van zijn
Haagse School-collega's nageschilderd werd.
Dat Mesdag Colenbrander persoonlijk
kende en toch ook als ontwerper
waardeerde blijkt onder andere uit het feit
dat hij als bemiddelaar optrad in conflicten
tussen de nogal lastige Colenbrander en
de bedrijfsleiding – uiteindelijk tevergeefs,
want Colenbrander nam in 1889 ontslag.
Mesdag kocht voornamelijk Colenbranders
Rozenburg-ontwerpen aan, en werd de
belangrijkste collectioneur van diens werk.
In totaal moet de verzameling van het
echtpaar Mesdag ongeveer 130 objecten
geteld hebben, deels als privé- en deels als
museumcollectie. Eliëns ziet verschil tussen
beide collecties: voor het woonhuis werden
voornamelijk 'pronkstukken' aangekocht
zoals kaststellen en wandborden, voor de
museumcollectie werd gestreefd naar een
representatief overzicht.
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De auteur veronderstelt (pg. 69) dat de
Mesdags hun collectie Chinees porselein toch
iets meer waardeerden dan Colenbranders
keramiek: met het porselein vulden zij een
hele pronkkast, terwijl Colenbranders vazen
en wandborden als flankering dienden.
Met behulp van bovengenoemde Vosmaer
kan hier een kanttekening bij worden
geplaatst: ten aanzien van zijn kernprincipe
'duurzaamheid' voor de inrichting van de
woning merkte Vosmaer op dat kostbaar
en zeldzaam porselein, 'welks breken u
voortdurend verdriet zou bezorgen', niet
dagelijks gebruikt moest worden maar
in een toonkast diende te worden gezet.
Voor het gewone gebruik kon met een
mindere soort worden volstaan.5 Aan de
interieurfoto's te zien was Colenbranders
werk toch wel meer dan 'flankerend'
aanwezig; ook ontwierp Colenbrander
een aantal kamerinrichtingen in huize
Mesdag. Al met al toont deze publicatie
een interessante, veelzijdige relatie tussen
kunstenaar en opdrachtgever.
Behalve met foto's uit de tijd van de
Mesdags is het boek ook geïllustreerd met
veel gedetailleerde afbeeldingen in kleur van
Colenbranders aardewerk. De detaillering
gaat soms zó ver, dat onderdelen van de
decoratie, sterk uitvergroot, full-page
zijn weergegeven. Dit oogt spectaculair,
maar is eigenlijk historisch en artistiek
onjuist. De kunstenaar kan die patronen
zelf nooit zo gezien, en waarschijnlijk ook
niet bedoeld hebben. Het lijkt er op dat
Colenbrander veel belang hechtte aan
de vorm van zijn vazen: toen hij tijdelijk
werkzaam was bij Plateelbakkerij ZuidHolland in Gouda, beviel het hem helemaal
niet dat zijn decoraties werden aangebracht
op bestaande standaardmodellen. Al snel
verliet hij deze fabriek (pg. 77). Bij het
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afbeelden van sterk uitvergrote details van
de beschilderingen gaat de relatie tussen
vorm en decoratie verloren.
Noten
C.Vosmaer, De kunst in het daaglijksch
leven. Vrij naar het Engelsch van Lewis
Foreman Day, 's-Gravenhage 1884, 150152.
2
Cat. tent. T.A.C. Colenbrander (18411930) en Plateelbakkerij "Ram" te Arnhem,
Arnhem: Gemeentemuseum Arnhem
1986/1987.
3
T.M. Eliëns, T.A.C. Colenbrander
(1841-1930). Ontwerper van de Haagse
Plateelbakkerij Rozenburg, Zwolle/ Den
Haag 1999.
4
A.Weltens, cat. tent. Theo Colenbrander
1841-1930, Assen: Drents Museum
2014.
5
Vosmaer 1884, 151.
1

korte mededelingen
100 Jaar Bauhaus
Een zeer uitgebreid overzicht van
tentoonstellingen en activiteiten in het
kader van het Bauhaus-eeuwfeest is te
vinden op de (Engelstalige) website: www.
bauhaus100.com. Informatie over exposities
in Nederland, Duitsland, Denemarken,
Spanje, Israël, Japan en de VS. Ook kan men
zich via deze site inschrijven voor een digitale
nieuwsbrief over de jubileumactiviteiten.
Impressie van het nieuwe Bauhaus-Museum in
Weimar, geopend 6 april j.l.

en werk van de bekende kunstenaar. Onder
andere bevat het archief een Disneykaart,
gestuurd door Piet aan Carel Mondriaan
op 2 oktober 1938, met daarop de dwerg
Doc uit Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen.
Mondriaan had eerder in Parijs samen met
Carel de gelijknamige film bezocht.
Behalve de kaarten van Mondriaan
bevat het archief niet eerder gepubliceerde
familiefoto's en brieven, ook van de andere
broers, onder wie Willem, die sinds 1895
in Zuid-Afrika woonde. Deze broer werd
in 1920 benoemd tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau, onder meer voor de
geldinzamelingsactie die hij in zijn land had
opgezet om in Nederland de hongersnood
te bestrijden als gevolg van de Eerste

Disneykaart.

Wereldoorlog.
Een selectie uit de documenten
wordt vanaf maart 2019 enkele maanden
tentoongesteld in het Gemeentemuseum
Den Haag, in de tentoonstelling Mondriaan
en De Stijl. Later dit jaar wordt het complete
archief ontsloten via www.rkd.nl.
Den Haag – RKD: Willem Witsen
lezing
Op vrijdag 10 mei (15.30 – 17.00 uur)
vindt de tweede Willem Witsen lezing
plaats, georganiseerd door het RKD en de
Stichting Willem Witsen. De lezing wordt
dit jaar gehouden door Jenny Reynaerts,
senior conservator Schilderijen in het
Rijksmuseum, en heeft de titel: 'Weedom'.
Melancholie en vrouwbeeld aan het einde
van de 19de eeuw. Prijs: € 15. Kaarten
verkrijgbaar via: rkd.nl/nl/webshop/
Otterlo – Kröller–Müller Museum
& Van Gogh
De Van Gogh-galerij in het hart van het
Kröller- Müller Museum heeft een nieuwe
inrichting gekregen: de werken zijn nu in
thema's gegroepeerd, waarbij werk uit de
Nederlandse en de Franse periode naast
elkaar hangt. Tevens heeft Bernadette van
Beek, restaurator werken op papier, een
blog geschreven over haar onderzoek naar
de 179 tekeningen en drie stuks grafiek
van Van Gogh in het museum. Zij beschrijft
de door Van Gogh gebruikte papier- en
inktsoorten, en hun gevoeligheid voor licht.
Zie: krollermuller.nl/de-vangoghtekeningen-uitgelicht?
utm_medium=email&utm_campaign

Den Haag – RKD verwerft archief
van Mondriaans familie
Dankzij een genereuze schenking van
de Van Reekum-van Moorselaar Stichting
is het RKD – Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis in het bezit gekomen
van het archief van Carel Mondriaan.
De Stichting verwierf het archief begin
december op een veiling om het aan het
RKD te kunnen schenken. Het bevat
onder andere enkele briefkaarten van
Piet Mondriaan aan zijn broer Carel. De
schenking versterkt de positie van het RKD
als centrum voor de studie naar het leven

Zaltbommel – Art Nouveau
wandelingen
Op de zaterdagen en zondagen van
1 juni t/m 1 september 1919 worden er
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Koperen mokkakan van Onder den Sint Maarten,
Collectie Gelderland.

in Zaltbommel wandelingen georganiseerd
langs Art Nouveau-panden. Inbegrepen is
een tentoonstelling 'Meubels en koperwerk'
van het atelier Onder den Sint Maarten, dat
van 1900-1906 in Zaltbommel werkzaam
was, en van 1902-1936 (ook) in Haarlem.
Start: 13.30 en 15.30 uur, vanaf Museum
Stadskasteel, Nonnenstraat 5, Zaltbommel,
tel. 0418512617. Prijs: € 7.50, korting met
Museumkaart. Aanmelden via beheerder@
stadskasteelzaltbommel.nl of aan de balie
van het museum.
Nieuwe uitgaven
In het kader van '100 Jaar Bauhaus'
en de Rotterdamse tentoonstelling over

de relatie van het Bauhaus in Nederland
is het aprilnummer van 2019 (no. 239)
van Vormen uit Vuur, het tijdschrift van
de Nederlandse Vereniging van Vrienden
van Ceramiek en Glas, van belang. Hierin
wordt een hoofdartikel gewijd aan de
Nederland werkzame ceramiste Marguerite
Friedlaender (1896-1985). Zij was opgeleid
aan het Bauhaus. Losse nummers van
het tijdschrift zijn te bestellen via: www.
vormenuitvuur.nl/register1/afleveringen/
Jan Jaap Heij, Anne van Lienden en Jan
Rudolf de Lorm, Niederländische Moderne
(Zwolle: Waanders & De Kunst) €24,95;
verschijnt in mei 2019. De collectie van
Singer Laren gaat deze zomer op tournee
naar het Museum Ostwall in Dortmund.
Speciaal voor het Duitse publiek is dit
overzicht van Nederlandse schilderkunst uit
de periode 1880-1930 samengesteld.

ALV in Noorse Zeemanskerk en bezoek aan Bauhaus
tentoonstelling in Rotterdam op 30-03-2019. Meer
foto's op www.vvnk.nl/evenementen/fotoreportages/.
Foto's: Eef de Hilster.
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Laura Roscam Abbing,
De Koninklijke Nederlandsche
Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy,
Dordrecht 1854-1926,
leverancier van vensterglas
Binnenkort verschijnt het
Koninklijke Nederlandsche
J.J.B.J. Bouvy, Dordrecht
leverancier van vensterglas,
door Laura Roscam Abbing.

boek De
Glasfabriek
1854-1926,
geschreven

Deze fabriek was in zijn tijd zeer bekend
om zijn grote gebogen ruiten en om zijn
decoratieve glas. Ook was de fabriek in
staat zeer grote hoeveelheden vensterglas
te leveren, voor onder meer de beglazing
van het paleis voor volksvlijt in Amsterdam
en voor vele stationsgebouwen, zoals
de overkapping van station Hollands

Spoor in Den Haag. De fabriek is nu in
de vergetelheid geraakt, maar het glas dat
hij bewerkte is nog op veel plaatsen te
vinden. In het boek besteedt Laura Roscam
Abbing aandacht aan de vlakglasindustrie,
de bedrijfsgeschiedenis, producten van
de fabriek, hun vervaardigingswijze en het
decoratieve glas van de fabriek.
Laura heeft voor een deel van het
onderzoek,waaruit dit boek is voortgekomen,
een bijdrage van de VVNK1900 ontvangen.
Daarom biedt zij leden van de VVNK1900,
die bij voorinschrijving het boek willen
kopen, een korting van € 5,- namelijk
voor € 25,- i.p.v. € 30,-. Er worden geen
verzendkosten berekend.
Wilt u hiervan gebruik maken, stuur
dan een mail met uw gegevens en onder
vermelding van het lidmaatschapsnummer
naar de uitgeverij:
hetdochterhuis@gmail.com.
Het boek verschijnt op 18 april, tegelijk
met de opening van de tentoonstelling
Glas In Zicht, Glas in de Architectuur in Het
Nationaal Glasmuseum in Leerdam.

100 jaar ESKAF
Thea de Hilster
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Steenwijk de Eerste
Steenwijker Kunst-Aardewerkfabriek (ESKAF) werd opgericht.
Daarom zijn er in drie musea tentoonstellingen gewijd aan
deze fabriek waarvoor bekende ontwerpers hebben gewerkt,
zoals Hildo Krop, Corn. van der Sluys en W.H. van Norden.
In het Stadsmuseum in Steenwijk is de tentoonstelling
'100 jaar ESKAF' en zijn de producten te zien die van 1919
tot 1927 in Steenwijk zijn gemaakt.
Het Hildo Krop Museum in Steenwijk (in Villa Rams
Woerthe) besteedt aandacht aan ontwerpen van Hildo Krop.
ESKAF ging in 1927 failliet en de inboedel werd
opgekocht door oud-procuratiehouder Harry Hamming en
kunsthandelaar Piet van Stam. Zij startten onder dezelfde
naam de fabriek in een hange (haringrokerij) in Huizen. In
het Huizer Museum is de tentoonstelling 'Van Bot naar Pot',
ESKAF Huizen 1927-1934. Hier ziet men het aardewerk uit de Huizer-periode.
De fabriek ging in 1934 weer failliet en maakte een doorstart onder de naam
Aardewerkfabriek Haho/Potterie de Driehoek. Deze doorstart was succesvol: de fabriek
heeft tot 1987 in Huizen geproduceerd.
Naar beide plaatsen wordt mogelijk een evenement georganiseerd. In de volgende Rond
1900 vindt u hierover meer informatie.

Afbeeldingen
Eef de Hilster/
Huizer Museum.
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T E N T OO N S T E L L I N G agen d a
per april 2019

Amsterdam - Museum Het Schip
020-4182885 / www.hetschip.nl
Zonnestraal, Schip op de heide;
9 mei 2019 – 12 jan. 2020.
Deze
tentoonstelling
toont
de
geschiedenis van dit beroemde Hilversumse
sanatorium in de stijl van het Nieuwe Bouwen
van de architecten Jan Duiker (1890-1935)
en Bernard Bijvoet (1889-1979). Zowel
woningbouwcomplex Het Schip (1919) als
Zonnestraal (1928) zijn tot stand gekomen
door een sociale bevlogenheid en een
vooruitgangsgeloof dat zijn weerga niet kent.
De verschijningsvorm – de architectuur –
lijkt heel verschillend. Toch stralen beide
gebouwen dezelfde idealen uit.

kracht achter Zonnestraal, zorgde ervoor
dat het sanatorium bekostigd werd door
de verkoop van koperen stelen en zuiver
diamantstof – afvalproducten van het
diamantbewerkingsproces. Aan de hand
van foto's, affiches, collectebusjes, beelden,
maquettes en andere gebruiksvoorwerpen
wordt de ontstaansgeschiedenis van
Zonnestraal verbeeld.
Bergen NH - Museum Kranenburgh
072-5898927 /
www.museumkranenburgh.nl
Vlaamse expressionisten;
t/m 10 juni 2019.
In een omvangrijke tentoonstelling
presenteert Museum Kranenburgh meer
dan zestig werken rondom topstukken
van de drie voormannen van het Vlaams
expressionisme, Gustave de Smet (1877-

Voormalig sanatorium Zonnestraal, Hilversum,
voltooid 1928.

Net als bij Het Schip kwam het
initiatief voor Zonnestraal uit de
arbeidersbeweging.
De
Algemene
Nederlandse Diamantbewerkers Bond
(ANDB) zocht oplossingen voor de slechte
werkomstandigheden en de wijdverbreide
tuberculose-epidemie. Jan van Zutphen,
bondssecretaris van de ANDB en drijvende

1943), Constant Permeke (1886-1952)
en Frits van den Berghe (1883-1939). De
tentoonstelling Vlaamse Expressionisten is
een internationale samenwerking van mudel
(Museum van Deinze en de Leiestreek) in
België, een buitenlandse privécollectie en
Museum Kranenburgh.
Den Haag - Museum Meermanno/ Huis
van het Boek
070- 3462700 / www.meermanno.nl
De Bijzondere Band. Art Nouveauboeken van Dijsselhof, Lion Cachet
en Nieuwenhuis; t/m 23 juni 2019.
Gerrit Willem Dijsselhof (1866-1924) ,
Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945) en
Theo Nieuwenhuis (1866-1951) hebben
- samen met een aantal collega's die in
de tentoonstelling ook aan bod komen
- van ca.1890 tot 1910 gezorgd voor de
hoogtijdagen van het boek als esthetisch
object. De getoonde boeken werden
gemaakt met ongekende aandacht voor
detail en schoonheid. Te zien zijn o.a. het
unieke met de hand ingekleurde exemplaar
van Walter Crane's Kunst en samenleving
van Dijsselhof, de portefeuillekast van
Nieuwenhuis met daarin de luxe uitvoering
van de Rembrandt-portefeuille van Lion
Cachet. Hij maakte deze in 1898 ter
gelegenheid van de inhuldiging van prinses
Wilhelmina als vorstin.
De ontwikkeling van deze drie
kunstenaars liep enige tijd gelijk op: ze
kenden elkaar van de opleiding in Amsterdam
en waren vrienden. Kunsthandel E.J. van

(linker pagina) Floris Jespers, Marc groet 's morgens,
1925. Coll.The Phoebus Foundation. Marc, zoontje
van de schilder, is vooral bekend uit het beroemde
gedicht 'Marc groet 's-morgens de dingen' (1922)
van Paul van Ostaijen.
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 2 pagina 30

VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 2 pagina 31

C.A. Lion Cachet, Rembrandt-portefeuille,
aangeboden aan koningin Wilhelmina, 1901,
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.

Wisselingh zette een meubelwerkplaats
voor de drie op in Amsterdam. In een tijd
van toenemende industrialisatie nam de
belangstelling voor ambachten en vakwerk
toe. De technieken die het drietal toepaste
bij hun boekbanden, gebruikten ze ook in
hun interieurdecoraties.
Voor
deze
tentoonstelling
zijn
topstukken uit de collecties van Museum
Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek
aangevuld met prachtige boeken en
toegepaste grafiek uit verzamelingen van
onder meer Universitaire Bibliotheken
Leiden en de Koninklijke Verzamelingen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een
speciaal Art Nouveau-nummer van De
Boekenwereld.
Een VVNK-excursie
naar
deze
tentoonstelling staat op het programma
voor 1 juni a.s.

Drachten - Museum Dr8888
0512-515647 / www.museumdrachten.nl
Letterlust; t/m 19 mei 2019.
Deze tentoonstelling maakt deel
uit van drie wisseltentoonstellingen:
Letterlust – Wanderlust – Beeldlust. In de
eerste deeltentoonstelling Letterlust ligt
de nadruk op de collectie typografie van
het museum. Met speciale aandacht voor
typografisch kunstenaar S.H. de Roos
(1877-1962). Deze geboren Drachtster is
een belangrijk Nederlandse typograaf die
een internationaal veel gebruikt lettertype
heeft ontworpen: de Hollandse Mediaeval.
In Nederland is De Roos ook bekend
als vormgever van de uitgave Kunst en
Maatschappij (Amsterdam 1903), een
bundel vertaalde lezingen van William
Morris. Dit boek, wordt wel beschouwd
als het eerste modern vormgegeven
Nederlandse boek; bovendien was het
belangrijk als theoretische ondersteuning
van de beweging van de Nieuwe Kunst.
Diverse objecten van deze grote ontwerper
worden gecombineerd met werken van
huisontwerper Hilbert Heitmeijer, al meer
dan 25 jaar als vormgever voor het museum
werkzaam.

William Morris, Kunst en Maatschappij, vertaald
door M. Hugenholtz-Zeeven, Amsterdam 1903;
vormgegeven door S.H. de Roos.

Jacoba van Heemskerck, Bild, nr. 86, 1918,
Coll. Singer Laren.

Laren - Singer Museum
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Duitse Expressionisten uit Museum
Ostwall, Dortmund;
t/m 25 aug. 2019.
Van 16 april t/m 25 augustus wisselt Singer
Laren zijn collectie uit met het Museum
Ostwall in Dortmund. De tentoonstelling
bestaat uit bekend en minder bekend werk
van kunstenaars van de expressionistische
kunstenaarsverenigingen
Die
Brücke
(onder anderen Ernst-Ludwig Kirchner,
Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff en Erich
Heckel) en Der Blaue Reiter (zoals Wassily
Kandinsky, Franz Marc, August Macke en
Alexej von Jawlensky). Daarnaast zijn
diverse werken van vroege expressionisten
als Paula Modersohn-Becker en sociaalmaatschappelijk geëngageerde kunstenaars
als Käthe Kollwitz te zien.
Bijzondere aandacht in de tentoonstelling
wordt besteed aan Max Beckmann (18841950), een van de meest spraakmakende
Duitse kunstenaars van de 20ste eeuw.
Omdat zijn schilderijen door de nazi's
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als 'entartete Kunst' werden bestempeld,
vertrok hij in 1937 naar Amsterdam, waar
hij tot 1947 woonde en werkte.
In de tentoonstelling zal ook voor
het eerst het werk Bild, nr. 86 van Jacoba
van Heemskerck van Beest (1876-1923)
uit 1918 te zien zijn, een werk dat Singer
Laren recent heeft verworven. Dit abstractexpressionistische werk is vervaardigd in
de tijd dat Van Heemskerck deel uitmaakte
van de Duitse avant-garde beweging Der
Sturm. Werkend in de directe nabijheid
kunstenaars als Wassily Kandinsky en Franz
Marc kwam zij steeds meer tot abstractie
en ontwikkelde ze haar eigen kenmerkende
stijl waarvan Bild, nr 86 een representatief
voorbeeld is.
Leerdam - Nationaal Glasmuseum
0345-612714 /
www.nationaalglasmuseum.nl
Glas In Zicht – Glas in de
Architectuur 1850-heden;
t/m 3 nov. 2019.
Ramen, voorzien van decoraties,
bijvoorbeeld door etsen of glas-inloodzetten, zijn sfeerbepalend in een
huis. Dit staat centraal bij Glas In Zicht.
Het zwaartepunt van de collectie van het
Nationaal Glasmuseum heeft altijd bij het
geblazen glas gelegen, afkomstig van de
nabijgelegen glasfabriek Leerdam. Door
recente aanwinsten van glas-in-loodramen
van Thorn Prikker en Kamerlingh Onnes
is er een begin gemaakt met het vertellen
van een breder glasverhaal. Naast deze
bijzondere stukken worden met name veel
'alledaagse' voorbeelden getoond, waarbij
tal van technieken de revue passeren. Geëtst
glas, gebrandschilderd glas, mousselineglas,
ijsbloemenglas en glas in lood, zijn slechts
enkele voorbeelden. Bezoekers zullen veel
herkennen en tevens meer begrijpen van
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Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), Glas in lood
raam, 1930. Uitvoering: Falet & Boedyn, Den Haag.

het fabricageproces.
Gastconservator van Glas In Zicht
is Laura Roscam Abbing. Zij schreef al
verscheidene publicaties over (glas in)
woonhuizen uit de periode 1850-1940.
Binnenkort verschijnt haar boek over de
Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek
J.J.B.J. Bouvy, Dordrecht 1854-1926 (zie
elders in dit nummer).
Lisse - Museum De Zwarte Tulp
025- 2417900 / museumdezwartetulp.nl
Anton Koster, reprise;
t/m 8 mei 2019.
Vorig jaar had Museum de Zwarte Tulp
met 'Naar de bollen – Anton L. Koster' de
succesvolste tentoonstelling ooit voor het
Anton Koster, Blauwe hyacinten,
Coll. Gemeentemuseum Den Haag.

museum. Bijna 10.000 mensen brachten
een bezoek aan de tentoonstelling van het
werk van Anton Koster (1859-1937), reden
genoeg om een vervolg voor te bereiden en
een aantal werken langer aan het publiek
te tonen. Vijf sleutelwerken, waaronder
een belangrijke bruikleen van het Haags
Gemeentemuseum, zijn ruim een half jaar
opnieuw te zien. De reeks schilderijen van
Koster wordt in deze periode aangevuld met
een ruimtelijke 10-delige kunstinstallatie van
verschillende tulpenboeketten van Guido
Geelen (Thorn, 1961).
Nunspeet - Noord-Veluws Museum
0341-250560 /
www.noord-veluws-museum.nl
Arthur
Briët
(1867-1939),
'Rembrandt van de Veluwe';
t/m 29 sept. 2019.
De op Java geboren Arthur Briët volgde
vanaf 1884 zijn opleiding tot kunstenaar

Arthur Briët, Meisje met lauwerkrans, 1889.
Coll. Hans Wiegman.

aan de Koninklijk Academie in Antwerpen
waar hij een studiegenoot was van Vincent
van Gogh. In 1888 sloot hij zijn opleiding af
met de Prix d' Excellence. Na een verblijf in
Parijs, Italië en België vestigde hij zich in 1892
weer in Nederland. Hij ontdekte Nunspeet
op een trektocht, en ging daar in 1893
wonen; Nunspeet was als kunstenaarsdorp
zeer in trek omdat schilderachtige
onderwerpen zich er in ruime mate
aandienden. Hij verbleef afwisselend op
het Noord-Brabantse platteland, in Laren
en in Nunspeet, en ontwikkelde zich tot
schilder van verstilde boereninterieurs.
Briët woonde tot zijn overlijden in 1939 in
Nunspeet aan de rand van de Zoom. Daar
stonden de kleine armoedige huisjes van de
dagloners, die het onderwerp vormen van
zijn schilderijen. Om zelf de regie te houden
over de opstelling voor een schilderij
richtte Briët een 'schildershut' op in zijn
tuin, een replica van zo'n boerenvertrek.
Later kocht hij zo'n huisje en verplaatste het
naar zijn tuin. Zo had hij dit huisje altijd als
inspiratiebron voor de boerenbinnenhuizen,
waarmee hij bekend geworden is.
De tentoonstelling geeft een overzicht
van het werk van deze kunstenaar, die
behalve intieme interieurstukken en
sfeervolle
landschappen,
magistrale
portretten schilderde. Briët dankt zijn
bijnaam 'Rembrandt van de Veluwe' aan
het feit dat hij net als zijn wereldberoemde
voorganger met een sterk licht-donker
contrast in zijn schilderijen werkte.

Purmerend - Purmerends Museum
0299-472718 /
www.purmerendsmuseum.nl
De Cusercollectie; t/m 4 mei 2019.
Recentelijk
heeft
het
museum,
dankzij bijdragen van sponsoren, 21
stukken aardewerk verworven uit een
particuliere collectie vazen, schalen
schotels en andere voorwerpen van de
Purmerendse plateelbakkerij Wed. N.S.A.
Brantjes & Co. Deze fabriek, een van de
vier aardewerkfabrieken die Purmerend
omstreeks 1900 telde, was in 1895 door
Clementine Brantjes na de dood van haar
echtgenoot Nicolaas in 1895 omgevormd
tot de eerste Purmerendse fabriek voor
sieraardewerk. De productie van de
plateelbakkerij Wed. N.S.A. Brantjes & Co.
met gestileerde motieven uit flora en fauna,
is typerend voor de Nederlandse Nieuwe
Kunst.
Zaandam - Zaans Museum
075-6810000 / zaansmuseum.nl
Verkade album Lente;
t/m 21 juni 2019.
In de Schatkamer van Verkade wordt het
album Lente getoond. Uitgegeven in 1906
door de firma Verkade en geschreven door
Jac.P. Thijsse. Het album is geïllustreerd met
aquareltekeningen van Jan Voerman (18571941), Jan van Oort (1867-1938) en Willem
Wenckebach (1860-1937).

Bij de tentoonstelling verschijnt bij
Van Spijk Art Books een monografie over
Arthur Briët, geschreven door Williëtte
Wolters-Groeneveld. Het boek is voor
€ 29,95 verkrijgbaar in de museumwinkel.
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Affiche.

Illustratie uit het album Lente.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
Amsterdam - Rijksmuseum
020-6747000 / www.rijksmuseum.nl
Iedereen fotografeert;
t/m 10 juni 2019.

Gouda - Museum Gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Biscuits van Theo Colenbrander;
t/m 29 mei 2019.

Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Wederom verlengd: Julie de Gaag – Uit fijn
hout gesneden;
t/m 9 mei 1919.

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 sept. 2019.

Borne - Bussemakerhuis
074 2669636 / www.bussemakerhuis.nl
Een leven lang weven. Kitty van der Mijll
verbonden met Bauhaus;
t/m 12 mei 1919.
De VVNK heeft deze expositie met een
subsidie ondersteund; op 12 april vond
hier een VVNK-excursie plaats.
Breda - Stedelijk Museum Breda
076 5299900 / www.stedelijkmuseumbreda.nl
De verdwenen kathedraal van Cuypers;
t/m 21 juli 2019.
Den Haag - De Mesdag Collectie (v/h Museum
Mesdag)
070-3621434 / www.demesdagcollectie.nl
Mesdag & Colenbrander. Gedeelde
fascinatie voor keramiek;
t/m 23 juni 2019.
Den Haag - Louis Couperus Museum
070-3640653 / www.louiscouperusmuseum.nl
In de ban van Japan. Louis Couperus en
Het snoer der ontferming;
t/m 19 mei 2019.
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Elburg - Museum Sjoel
0525-685564 / www.sjoelelburg.nl
Sal Meijer; t/m 4 mei 2019.
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Oss - Museum Jan Cunen
0412-629328 / www.museumjancunen.nl
Naakt of Bloot?;
t/m 19 mei 2019.
Roermond - Cuypershuis
0475-359 102 / www.cuypershuisroermond.nl
Reisfoto's van Cuypers / regiofoto's van Gori;
t/m 5 mei 2019.
Rotterdam - Museum Boijmans Van Beuningen
010-4419475 / www.boijmans.nl
nederland  bauhaus – pioniers van een
nieuwe wereld; t/m 26 mei 2019.
Op 30 maart heeft hier een VVNKexcursie plaatsgevonden.
Tilburg - Nederlands Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Chris Lebeau / Flora en Fauna;
t/m 1 dec. 2019.
Valkenswaard - Nederlands Steendrukmuseum
040-2049841 - www.steendukmuseum.nl
Leo Gestel, fan van Brabant;
t/m 18 juli 2019.
Voor 18 mei a.s. is er een VVNK-excursie
naar deze tentoonstelling gepland. Zie bij
'Evenementen'.
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