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VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

VAN de redactie
Eén van de doelen die wij, bestuur VVNK
en redactie Rond 1900, met het rondsturen
van ons Nieuwsblad voor ogen hebben, is het
aan onze leden verschaffen van informatie
over wat er zich zoal in Nederland (en
misschien soms ook net een beetje over de
grens) afspeelt op het gebied van Nieuwe
Kunst, of iets breder geformuleerd, op het
gebied van kunst uit de periode 1880-1940.
En dat gebeurt in ons nieuwsblad dan in de
vorm van rubrieken als Boekbespreking(en),
Tentoonstellingsagenda, Korte berichten en
soms gewoon in de vorm van een artikel
over iets waarvan wij denken dat het voor
de lezers interessant is. Voor de nieuwe
redacteur (ad interim) van de Rond 1900,
waar u het in ieder geval voorlopig even
mee moet doen, was dat een reden om
enigszins te inventariseren waar al zulk
soort informatie zoal te vinden is.
En dan kom je er al gauw achter
dat er heel wat potentiële bronnen
van informatie zijn. Er zijn flink wat
Nederlandse tijdschriften op het gebied
van kunst, toegepaste kunst, architectuur,
er zijn organisaties zoals bijvoorbeeld
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed of de RKD (RKD-Nederlands
Instituut voor Kunstgeschiedenis). Er
zijn de uitgevers die nieuwsbrieven over
ophanden zijnde publicaties rondsturen,
er zijn de opleidingsinstituten met aan
kunst gerelateerde studies en er zijn de
talloze grote en kleine musea in Nederland
waarvan de meeste op hun websites
aankondigen welke tentoonstellingen er zijn
of welke er gaan komen. Voor wat betreft
dat laatste, volgens Wikipedia zijn er ruim
1100 Nederlandse musea! Maar dat aantal
hangt dan toch wel enigszins samen met

welke definitie er wordt gehanteerd en
wiki hanteert een nogal ruime definitie. Een
molen is al gauw een museum. Volgens een
wat nauwere definitie zoals bijvoorbeeld het
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
die hanteert waren er in 2016 in Nederland
694 musea. Maar welke definitie je ook
kiest, één ding is zeker, Nederland kent een
zeer groot aantal musea.
Wat ik maar zeggen wou, we doen ons
best om al dit soort bronnen in de gaten
te houden. Maar volledig kunnen we zeker
niet zijn en onze leden kunnen ons hierbij
behulpzaam zijn. Dat gebeurt trouwens
soms ook al. Om maar iets te noemen, ons
verenigingslid Koos van der Burgh maakte ons
er kort geleden opmerkzaam op dat in het
dorpje Hippolytushoef in Noord-Holland het
voormalige postkantoor van architect Joseph
Crouwel te koop stond (website Funda.nl).
Het leverde een kort maar mooi verhaaltje
op over de geschiedenis van dit gebouw, wat
u op pagina 9 kunt vinden. Kortom, wij doen
gewoon een beroep op u. Hebt u ergens een
verhaal gelezen wat voor ons interessant is?
Is er bij u in de buurt een tentoonstelling die
wij (tot nu toe in ieder geval) gemist hebben?
Is er (recent) een boeiend boek verschenen,
interessant voor onze leden? Meld het ons. En
misschien kunnen we er, eventueel in overleg
met u, aandacht aan besteden. Behalve dat
zijn we natuurlijk ook gewoon blij met uw
belangstelling voor en deelname aan onze
andere activiteiten, zoals onze excursies. In
dit nummer staan er weer drie aangekondigd,
een excursie op 19 oktober naar Huizen, op
2 november naar Tilburg en op 20 november
een bezoek aan Museum Swaensteyn in
Voorburg. Voor nadere informatie verwijs ik
u naar de desbetreffende pagina´s.

EVENEMENTEN (1)
Zaterdag 19 oktober 2019
Bezoek aan tentoonstelling 'Van
bot naar pot', ESKAF Huizen 19271934, Huizer Museum
Na het succesvolle bezoek aan
Steenwijk, waar we de villa Rams Woerthe
hebben bezocht en de tentoonstelling over
de ESKAF Steenwijk, zal er op 19 oktober
een bezoek gebracht worden aan de
tentoonstelling 'Van bot naar pot', ESKAF
Huizen 1927-1934. Deze excursie geeft
specifiek het beeld weer van de fabricage
uit de Huizer periode.
In de Rond 1900 nr. 3 van juni 2019
heeft al een uitgebreid artikel gestaan over
de geschiedenis van de keramiekfabriek
ESKAF. Eef & Thea de Hilster hebben
deze tentoonstelling samengesteld in
samenwerking met het Huizer museum
en zij zullen een inleiding geven op deze
tentoonstelling. Ook zal Adrie Kruimer,
medewerker klederdracht van het Huizer
Museum, iets vertellen over de klederdracht
in Huizen. In de tentoonstelling staan enkele
poppen met de kleding uit de periode 19201940. Omdat het niet mogelijk is een grote
groep te ontvangen in het museum zal er
Integratie van visserij en aardewerkfabrikage, in het
Huizer Museum, foto Eef de Hilster.

Maarten Nubé, redacteur a.i. Rond 1900
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Programma Huizen
Ochtendgroep
11:00 uur Ontvangst met koffie en
koek van bakkerij Kruimer.
11:30 uur Inleiding op de
tentoonstelling door Eef en
Thea de Hilster.
12:00 uur Inleiding op de Huizer
klederdracht door Adrie
Kruimer.
12:30 uur Naar de tentoonstelling
ESKAF.
Middaggroep
13:30 uur Ontvangst met koffie en
koek van bakkerij Kruimer.
14:00 uur Inleiding op de
tentoonstelling door Eef en
Thea de Hilster.
14:30 uur Inleiding op de Huizer
klederdracht door Adrie
Kruimer.
15:00 uur Naar de tentoonstelling
ESKAF.
een ochtend- en een middagprogramma
zijn. U kunt aangeven bij welke groep u
geplaatst wil worden, maar vol is vol. Er
kunnen maximaal 20 personen in één groep.
Verder is in het museum de
tentoonstelling 'Boten bij de vis' te zien.
Het is een reizende tentoonstelling die
voortkomt uit het samenwerkingsverband
Netwerk
Zuiderzee
Collectie. De
tentoonstelling gaat over de schepen,
scheepsbouw en gebruiksvoorwerpen in
de visserij rondom de Zuiderzee. In de
tentoonstelling wordt aandacht besteed aan
de verhalen uit Huizen.

Aanmelden en kosten
De prijs voor deze excursie is € 6,-,
exclusief € 5,- toegang tot het museum;
introducées € 7,50. Met MK is het museum
gratis toegankelijk. Maximum aantal
deelnemers 40 (2x20). Aanmelding bij
www.vvnk.nl/evenementen, uiterlijk zondag
13 oktober.
Wychert Kooijbuurt, foto Eef de Hilster.

Ook is het mogelijk om te gaan lunchen
in het voormalige magazijn van de ESKAF/
Potterie de Driehoek (restaurant De Haven
van Huizen). Er is helaas alleen nog aan de
buitenkant iets te zien hoe de voormalige
haring- of bokkingrokerij, waarin de fabriek
gevestigd was, er uitzag.
Wijgert Kooijbuurt
Op eigen gelegenheid kunt u nog
een mooie wandeling maken naar de
Wijgert Kooijbuurt. Er zal een plattegrond
klaarliggen in het museum, zodat u deze
wandeling eventueel voor of na het bezoek
aan de tentoonstelling kunt maken.
Alle woningen in de Wijchert Kooijbuurt, zo'n 70 stuks, zijn ontworpen én
gebouwd door Wijgert Kooij (1855-1919) in
de jaren 1900 tot 1912. Ze waren voor die
tijd heel modern. Kenmerkend zijn de gevels
met zijn vele kleine variaties. Opvallend zijn
onder meer het iets naar voren stekende
middengedeelte van de voorgevels, wat in
bouwkundig jargon een middenrisaliet heet.
Kooij is een geboren en getogen
Huizer en was een veelzijdig man:
projectontwikkelaar, architect, aannemer,
cement- en steenmaker, logementhouder,
visionair. Hij ontwikkelde en bouwde ook
nog andere panden in Huizen en wordt wel
eens de 'Dudok van Huizen' genoemd.

Adresgegevens
Huizer Museum,
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen;
tel. 035 525 0223
U kunt gratis parkeren in de
parkeergarages in het centrum, op
plm. 5 min. loopafstand. Er is beperkte
parkeerruimte voor het museum en één
invalidenparkeerplaats. Het museum is
rolstoelvriendelijk en beschikt over een lift.
Haven van Huizen,
Havenstraat 81, 1271 AD Huizen;
tel. 035 524 0369;
1 km lopen van het museum.
Openbaar vervoer
Van Amsterdam Amstel, Connexxion
bus 320 richting Hilversum via Muiden;
uitstappen halte Havenstraat, dan is het
enkele minuten lopen naar het museum.
Deze bus rijdt door naar Hilversum
station via station Hilversum Sportpark.
Uit de richting Utrecht of Amersfoort
kunt u dus in Hilversum op deze bus
stappen.
Van station Naarden-Bussum: bus 100
tot halte Prins Bernhardplein, dan ca. 6
minuten lopen.

EVENEMENTEN (2)
Zaterdag 2 november 2019
Bezoek aan de LocHal en het
Textielmuseum in Tilburg
Architectuurinleiding
over
de
transformatie van industriële hal
naar Bibliotheek.
We beginnen met koffie of thee en
appelgebak aan de Treintafel in het Stadscafé
(in de LocHal).
De LocHal, de cultuurkathedraal van
staal en glas, is een fraai voorbeeld van
transformatie van een fabrieksgebouw
(Locomotiefhal) tot een kunst- en
cultuurcentrum. In 2019 kreeg het de
prijs van het Beste Gebouw van het Jaar
van de Branchevereniging Nederlandse
Architectenbureaus (BNA). Tevens kreeg
het de Volkskrant Publieksprijs. De architect
Myrthe Breukink zal speciaal voor de VVNK
een inleiding houden over deze transformatie
in de Stemmingmakerij. Daarna staan
rondleiders klaar om het gebouw te laten
zien, met onder andere de verplaatsbare

Telefonische bereikbaarheid op de
dag zelf:
Maarten Nubé
06 42 60 74 16
Thea de Hilster
06 23 48 33 29
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Programma Tilburg
11:00 uur Ontvangst in de LocHal,
koffie/thee met appelgebak.
11:30 uur Inleiding door Myrthe
Breukink (architect).
12:00 uur Start rondleiding door de
LocHal.
13:00 uur Vertrek naar het
Textielmuseum.
13:30 uur Ontvangst in de Foyer van
het Textielmuseum.
Aansluitend lunch in de
Foyer.
14:45 uur Rondleiding tijdelijke
tentoonstellingen o.a.
Bauhaustentoonstelling.
15:45 uur Tentoonstelling 'Chris
Lebeau | Flora & Fauna' (op
eigen gelegenheid).
Optioneel: drankje in het
café van het museum.

De LocHal Tilburg, foto Siliquini (website LocHal).

De rondleiders nemen ons daarna mee
naar de thema-tentoonstelling 'Bauhaus&
| Modern Textiel in Nederland', waar ook
aandacht is voor het maakproces. Daarna
kan gekozen worden voor een rondleiding in
het TextielLab of de collectietentoonstelling
'Black & White, Symboliek in Kunst en
Design'. Op eigen gelegenheid kan dan nog
de tentoonstelling 'Chris Lebeau | Flora en
Fauna' worden bekeken. Napraten in het
café is dan mogelijk voor eigen rekening.

EVENEMENTEN (3)
Woensdag 20 november 2019
Bezoek aan Museum Swaensteyn
Voorburg
Tentoonstelling over het werk van
Albert van Essen & Aad de Heij in
museum Swaensteyn in Voorburg.
Tevens rondleiding langs woningen
in het centrum van Voorburg.
Albert van Essen (1890-1967) was een
Voorburgse architect die zich liet inspireren
door de Nieuwe Haagse School. Hij zag
een ontwerp als een 'Gesamtkunstwerk',
als een eenheid van exterieur en interieur.
In de samenwerking met de Voorburgse
kunstenaar Aad de Heij (1899-1973) komt
dat tot uiting. De Heij ontwierp veel
gevelstenen en beeldhouwwerken, die met
hun strakke vormentaal goed aansloten bij
de architectuur van Van Essen.
Van Essen bouwde tussen 1925 en 1940
meer dan 100 bouwwerken in Voorburg en
daarmee drukte hij een duidelijk stempel
op de vormgeving van villa's en herenhuizen.
Ernst Manger, zelf architect, heeft zich verdiept
in het werk van Van Essen en als onderzoeker
bijzonder materiaal gevonden. Het boek over
deze architect verschijnt half november.
Na de inleiding maken we een korte
wandeling langs de panden die dichtbij het
museum liggen.

Adres en bereikbaarheid
LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000,
5041 SG Tilburg
Textielmuseum, Goirkestraat 96,
5046 GN Tilburg
Vanaf station Tilburg Centraal is
de LocHal op loopafstand. Naar het
Textielmuseum gaan we met bus 5 of te
voet (20 minuten).
Telefonische bereikbaarheid
Irene van Geest
06 43 56 41 33
Websitebanner Bauhaus tentoonstelling Textielmuseum.
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Programma Voorburg
15:00 uur Ontvangst in Museum
Swaensteyn. Inleiding door
Ernst Manger, architect.
16:00 uur Wandeling langs panden van
Van Essen.
17:00 uur Nazit met een drankje.

Museum Swaensteyn.

Rondleiding op de Bauhaus
tentoonstelling in het
Textielmuseum.
Rond 13.00 uur moeten we vertrekken
naar het Textielmuseum, met bus 5 of te
voet (20 minuten).
In het Textielmuseum worden we
ontvangen in de Foyer, aansluitend kunnen
we daar genieten van een lunch.

Aanmelding en kosten
Aanmelding vóór 25 oktober via de
website www.vvnk.nl/evenementen.
De kosten met gebruik van Museumkaart
bedragen voor deze excursie € 35,- voor
leden en € 40,- voor introducées. Indien
niet in bezit van Museumkaart dient toegang
museum te worden betaald (€ 12,50).
Minimum aantal deelnemers: 30; maximum
aantal deelnemers: 40.

Albert van Essen en
ontwerptekening.

textiele wanden die in het TextielLab van het
Textielmuseum zijn gemaakt.

Ter afsluiting is er in het Museum nog
een nazit, met een drankje en wat hapjes.
Aanmelding en kosten
Aanmelding vóór 15 november via de
website www.vvnk.nl/evenementen.
De kosten voor deze excursie (met
gebruik museumjaarkaart) bedragen € 7,50
voor leden (en € 10 voor introducées).
Indien niet in bezit van museumjaarkaart
dient toegang museum te worden betaald
(€ 6,-). Minimum aantal deelnemers: 20;
maximum aantal deelnemers: 30.
Adres en bereikbaarheid
Museum Swaensteyn, Herenstraat 101,
2271 CC Voorburg. Museum Swaensteyn
bevindt zich in de Herenstraat, op
loopafstand van het NS-station Voorburg.
Bus 23, 26, 28 en 45 stoppen daar.
Parkeerruimte vindt u onder het station of
aan het Van Wassenaer Hoffmanplein.
Telefonische bereikbaarheid:
Irene van Geest
06 43 56 41 33
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POSTKANTOOR
HiPPOLYTUSHOEF
Eddy Engelsman

Voormalig Postkantoor Hippolytushoef (2019).

Bezoek aan Steenwijk op 27-07-2019. Meer foto's op
de website www.vvnk.nl. Foto's Eef de Hilster.

Al eens de imposante hal van het
voormalige
Hoofdpostkantoor
aan
de Neude in Utrecht bezocht? Joseph
Crouwel jr. (1885-1962), architect bij de
Rijksgebouwendienst, heeft het in 1917
ontworpen en het is in 1924 opgeleverd. Met
zijn paraboolvormige bogen, mooie beelden
van H.A. van den Eijnde en glas-in-loodraam
van Richard Roland Holst is het een fraai
voorbeeld van een 'Gesamtkunstwerk' in
prachtige Amsterdamse Schoolstijl. Het is
nu in gebruik bij de ING. Loop eens naar
binnen. Het was niet het enige postkantoor
dat Crouwel heeft ontworpen. In totaal
waren het er zestien, zoals in Hippolytushoef,
Haarlem en Doetinchem. Vaak ontwierp
hij de meubels erbij. Ze zijn niet allemaal
even spectaculair als in Utrecht. Hoewel,
in Hippolytushoef (Koningstraat 32/34)
is het postkantoor uit 1919 flink uit de
kluiten gewassen en heeft het ook trekken
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 4 pagina 9

van de Amsterdamse School. Daar zit een
mooi verhaal achter. Want wat moest een
klein dorp als Hippolytushoef in de kop van
Noord-Holland met zo'n groot postkantoor
van 555 m²? Dat kwam door de Afsluitdijk die
nog gebouwd moest worden. Er bestonden
destijds namelijk grootse plannen om van
het nabijgelegen Hippolytushoef een grote
stad te maken. Crouwel ontwierp alvast
een groot postkantoor met daarboven een
directeurswoning. Alles werd met materialen
van hoge kwaliteit gemaakt. In een archief
zit nog de oude, pittige correspondentie
tussen de architect en het Rijk, waarin staat
dat de deuren die de architect had gebruikt
veel te duur waren. De jaren verstreken
en de dure deuren zijn er gebleven. De
Afsluitdijk kwam er en is wereldberoemd
geworden als sterk staaltje van Nederlandse
dijkenbouw. Maar Hippolytushoef bleef een
Officiële foto postkantoor Hippolytushoef,
ondertekend door architect J. Crouwel;
archief Crouwel, Het Nieuwe Instituut..

dorp. Honderd jaar later is het gebouw al
lang geen postkantoor meer, maar het is
er nog steeds. Ga er maar eens langs als
u op weg bent naar de Afsluitdijk. Het is
trouwens een raadsel waarom het niet de
status van monument heeft gekregen. Is het
Rijk misschien nog steeds een beetje boos?
En waarom toont de Gemeente zich niet
wat trotser op dat pand?
Het Nieuwe Instituut (NI) heeft nog een
aardig verhaal over de naam van de architect.
De oorspronkelijke familienaam was
Crouwel, met één 'l' dus, maar deze werd
veranderd in Crouwell toen de grootvader
van de architect geboren werd op een schip
dat van Engeland naar Nederland voer.
De Britse kapitein van het schip trad op
als ambtenaar van de burgerlijke stand en
verengelste onbedoeld de naam. Crouwel zelf
gebruikte beide spellingen, het NI hanteert
de Engelse spelling omdat die nu eenmaal
volgens de burgerlijke stand zo is. Maar het
NI vindt ook dat de dubbele 'l' voorkomt dat
Joseph Crouwel wordt verward met grafisch
vormgever Wim Crouwel, of met diens zoon
architect Mels Crouwel.
Wij hebben het in dit artikeltje op
Crouwel gehouden, omdat de oude foto
van het postkantoor door de architect is
ondertekend met …… Crouwel.

VAN RAVESTEYN MUSEUMHUIS
Maarten Nubé
Op 6 september jongstleden opende de
Vereniging Hendrick de Keyser haar vijfde
museumhuis. Het betreft een relatief kleine
villa die architect Sybold van Ravesteyn in
1932 voor zichzelf als woonhuis in Utrecht
ontwierp en waar hij tot 1981 zou wonen.
Sybold van Ravesteyn (1889-1983), wordt
soms wel 'de meest gesloopte architect' van
Nederland genoemd. Van Ravesteyn was
een groot deel van zijn leven architect van
de Nederlandse Spoorwegen en ontwierp
bijna alle stations beneden de lijn Hoek van
Holland-Winterswijk.De meeste hiervan zijn
echter in de loop der jaren weer afgebroken.
Wat wel is gebleven is onder andere het
gebouw dat Van Ravesteyn in 1937 ontwierp
voor verzekeringsmaatschappij 'De Holland
van 1859'. In 2004 werd het gebouw, na
inmiddels meerdere bewoners te hebben
gehad, aangekocht door de Gemeente
Dordrecht en in 2011 werd besloten dat
het Nationaal Onderwijsmuseum er zou
worden gevestigd*. Een ander door Van
Ravesteyn ontworpen gebouwencomplex
vormen de paviljoens die hij ontwierp
voor Diergaarde Blijdorp. Van Ravesteyn is
daarmee een van de weinige architecten ter
wereld die een gehele dierentuin naar eigen
inzicht heeft mogen ontwerpen.

Bonck in Hoorn en Eysinga in Leeuwarden
en nu dus het woonhuis van architect Van
Ravesteyn in Utrecht. Museumhuizen wijken
in zoverre nogal af van het traditionele
'museum-concept', dat bezoekers van deze
panden veel mogen aanraken en er soms
ook iets kunnen ´doen'.
Voor wat betreft het Van Ravesteynhuis,
de architect verwierf het relatief kleine
perceel aan het einde van de Prins
Hendriklaan in Utrecht kort nadat hij
gescheiden was van zijn eerste echtgenote
Dora Hintzen en hij hertrouwde met zijn
tien jaar jongere dienstmeisje Annie van
Geelkerken, die zwanger van hem was. Het
huis was dus bedoeld voor zijn nieuwe gezin.
Door de beperkte grootte van het perceel
en het onhandige puntvormige formaat
moest er creatief met ruimte worden
omgesprongen, hetgeen voor ingenieuze
inpassingen van keuken, kasten en andere
ruimten heeft gezorgd. Er is bij wijze van
spreken geen centimeter ruimte verspild.
De inrichting van het huis, met z'n ronde

De villa, gelegen in Utrecht oost, ligt aan
dezelfde laan als het Rietveld Schröderhuis,
op slechts een paar honderd meter
daarvandaan. Rietveld en Van Ravesteyn
hebben elkaar goed gekend, waren bevriend
met elkaar en hebben elkaar ook als
architecten beïnvloed. Een bezoek aan het
Van Ravesteynhuis en aan het Rietveld
Schröderhuis lijkt daarmee dan ook een
logische combinatie (NB: bezoeken aan
zowel Van Ravesteynhuis als Rietveld
Schröderhuis alleen d.m.v reserveringen via
de websites www.rietveldschroderhuis.nl
en www.museumhuizen.nl )
* In januari 2016 was er een VVNKexcursie naar dit gebouw en werden er
ook de VVNK-scriptieprijzen uitgereikt
(zie Rond 1900 2015-4 en 2016-1).
Huis Van Ravesteyn, Prins Hendriklaan 112,
Utrecht, foto M. Nubé.

Met de museumhuizen is Hendrick de
Keyser een nieuwe weg ingeslagen, waarmee
historische villa's permanent toegankelijk
worden gemaakt voor het publiek. Na
het eerste museumhuis, Rams Woerthe in
Steenwijk, dat in 2018 werd geopend (op
27 juli door VVNK bezocht), volgden de
museumhuizen Bartolotti in Amsterdam,
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vormen, verchroomde randen, betimmering
en vaste tafels doet soms denken aan een
scheepsinterieur. Tegelijkertijd kwam Van
Ravesteyns bekendheid met de interieurs
van treinen hem hier goed van pas.
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boekbespreking (1)
De ontwerpen van mijn opa Carel
J.A. Begeer
Samenstelling: J.A. Begeer;
Fotografie: Jurjen Jellema.
Uitgeverij Elikser, 2019, ingenaaid, liggend
A4, 342 pagina's, ruim 400 afbeeldingen,
€ 55,-, ISBN 978-94-6365-152-3; bij de
boekhandel, Zilvermuseum of uitgeverij
www.elikser.nl/de-ontwerpen-van-mijnopa-carel-j-a-begeer.htm
Eddy Engelsman
Ik wilde helemaal geen boekbespreking
schrijven. Want het is geen boek. Als je
tenminste onder een boek verstaat dat je er
in kunt lezen. Het is meer een bundel met
Bezoek aan Leerdam op 07-09-2019. Meer foto's op
de website www.vvnk.nl. Foto's Eef de Hilster.
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schetsen, ontwerptekeningen en foto's van
kunstvoorwerpen van Carel Begeer. Wel heel
interessant. Als tekst slechts een halve pagina
inleiding en een 'Tijdlijn opa'.
De kunstwerken moeten voor zichzelf
spreken, moet samenstelster Jette Begeer
hebben gedacht. De kleindochter van de
kunstenaar zat zo'n twintig jaar geleden
met de vraag wat ze met die duizend
ontwerpschetsen en –tekeningen van
opa moest. In de familie laten of naar een
museum brengen? Helaas liep de kelder van
het beoogde museum onder water, dus liet
ze het maar zo. Totdat Jette Begeer vond
dat ze toch voor het nageslacht bewaard
moesten blijven. Ze koos uit duizend stuks
ruim 400 ontwerpen, zoveel mogelijk van
objecten die ook zijn uitgevoerd. Ook moet
ze gedacht hebben dat een verhaal over

Afb. 1. Presentatieontwerp voor een vergulde
zilveren coupe voor Sir Henry Deterding, 1936,
potlood en aquarel.

Begeer overbodig was, want ze verwijst
naar het boek Carel J.A. Begeer 1883-1956
van Annelies Krekel-Aalberse, dat nog volop
verkrijgbaar is op boekwinkeltjes.nl. Daar
heb ik onder andere uit geput.
De honderden schetsen en tekeningen
van de veelzijdige kunstenaar Carel Joseph
Anton Begeer (Utrecht 1883 - Voorschoten
1956) zijn de moeite waard. Het zijn
verfijnde, soms fotografisch getekende
ontwerpen met potlood en aquarel. Carel
Begeer blijkt een begenadigd tekenaar,
zoals blijkt uit een rijk versierde schaal
(afb. 1). Daarom verdient deze bijzondere
verzameling - in een 'boek' samengebracht de aandacht. Dus toch maar een bespreking,
èn het is een mooie gelegenheid om bij
Begeer stil te staan.

vooral van zilver, maar ook van goud en
brons. Het waren gebruiksvoorwerpen,
maar soms hele chique, zoals voor het
Koninklijk Huis, bijvoorbeeld enkele zilveren
grepen van rijzwepen en een geëmailleerde
parasolknop (afb. 2).
Zijn kunstenaarschap combineerde
hij met die van succesvol fabrikant. Na de
Handelsschool en de Quellinusschool waar
hij ervaring opdeed in het modelleren, leerde
hij in Hanau (D) aan de Königliche Preussische
Zeichenakademie het ontwerpersvak voor
moderne decoratieve kunst. Na Duitsland
volgden nog korte studies in Frankrijk,
Engeland en Italië. Inmiddels werkte hij
sinds 1904 als artistiek leider samen met
zijn broer Anton in de Utrechtse firma van

Afb. 2. Ontwerp geëmailleerde parasolknop voor
H.M. de Koningin, begin 20e eeuw, aquarel.

Kunstenaar en fabrikant
Voor zover bekend heeft Carel Begeer
zelf nooit de edelsmeedkunst beoefend.
Hij was een gerespecteerd en succesvol
ontwerper van kunstnijverheidsproducten,
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zijn vader Anthonie, de gerenommeerde
Koninklijke Utrechtse Fabriek van Juweelen,
Zilverwerken en Penningen. Na de dood
van zijn vader nam de ambitieuze Carel in
1910 het directeurschap over. Hij slaagde
erin vooraanstaande ontwerpers als Jan
Eisenloeffel (1876-1957) aan te trekken.
Deze werkte volgens de principes van de
Nieuwe Kunst. Eisenloeffel won er op de
Wereldtentoonstelling in Milaan in 1906
de Grand Prix mee. Helaas koos slechts
een klein publiek voor dit eigentijdse werk.
Maar Begeer heeft dat moderne werk altijd
gepromoot, met name op tentoonstellingen
in binnen- en buitenland. Om aan de veel
grotere vraag naar het traditionele werk in
neo-stijlen te voldoen, moest Begeer dat
werk wel op grote schaal blijven produceren.
Fusie
In 1919 fuseerde Carel Begeer met J.M.
van Kempen & Zonen en Jac. Vos. Na vijf jaar
ruzie en een reorganisatie werd hij in 1925
benoemd tot hoogste baas van de Koninklijke
Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van
Kempen, Begeer & Vos, kortweg de K.N.E.B.
Ook een andere volgorde van namen, zoals
Begeer Van Kempen Vos, kom je overigens
tegen. Koninklijke Van Kempen & Begeer werd
het pas in 1960. Hij werd een vooraanstaand
zakenman, die vele jaren leiding gaf aan deze
belangrijkste Nederlandse edelmetaalindustrie. Hij was zijn tijd qua innovatie op
technisch en artistiek gebied ver vooruit. Er
was tussen die partners echter veel gedoe.
De tentoonstelling 'Dynasty - Glinster
& Glamour' in het Zilvermuseum in
Schoonhoven (t/m 8 maart 2020) geeft een
fraai beeld van de invloedrijke, rivaliserende
families Van Kempen en Begeer, die
voortdurend bezig waren de macht te
krijgen of te houden.
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'Als de kunst de nijverheid dient,
dient de nijverheid de kunst'
Begeer was volgens Annelies Krekel
een bijzonder mens met een sterke
persoonlijkheid.
Vriendelijk
maar
afstandelijk. Integer, welbespraakt en
diplomatiek. Hij gold als een sociale,
menselijke ondernemer. Maar ook ambitieus
en zeer gevoelig voor status en prestige. Zijn
vakmanschap, handelsgeest en gedrevenheid
kwamen hem zowel in het zakenleven als in
de kunstwereld goed van pas. Hij was een
geboren organisator en actief netwerker
en had in binnen- en buitenland vele
bestuurlijke functies in brancheorganisaties
op het terrein van de edelsmeedkunst.
Zo bevorderde hij kunstnijverheid en
vakonderwijs, schreef prijsvragen uit
en organiseerde tentoonstellingen. Zelf
kreeg hij op de legendarische Art Decotentoonstelling in Parijs in 1925 een zilveren
medaille. De toekenning van medailles vond
hij trouwens maar 'kinderachtig gedoe'.
Afb. 3. Bestek model Piet Hein, zilver, 1936/37,Van
Kempen & Begeer, coll. Zilvermuseum, Schoonhoven.

Afb. 4. Ontwerptekening theepot in romaanse stijl,
1908-1910.

Zijn grootste verdienste was dat
hij moderne kunstenaars en industrie
bij elkaar bracht. Dat deed hij in zijn
eigen bedrijf en als bestuurder van de
Nederlandsche Vereniging voor Ambachtsen Nijverheidskunst (VANK) en van de
Bond voor Kunst en Industrie (BKI). Beide
organisaties probeerden de band tussen
kunstenaars en industrie te versterken. De
idealistische directeur van de Glasfabriek
Leerdam, Marijn Cochius (1874-1938), was
voorzitter van de BKI. Vooraanstaande
kunstenaars moesten worden ingeschakeld
bij het vormgeven van goede industriële
producten, in dit geval van zilver. De machine
moest in dienst staan van schoonheid
en omgekeerd moest de ontwerper de
mogelijkheden van de machine gebruiken.
Zijn kritiek op de Art Deco-tentoonstelling
van 1925 was dat er teveel 'eenmalige'
kunstwerken
werden
getoond. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij tot 1926
zelf nauwelijks iets voor serieproductie
heeft ontworpen. Dat veranderde nadat hij
in dat jaar een uiterst moderne zogeheten
dieptrekpers liet installeren. Daardoor
kon een plaat zilver onder grote kracht
in een diepe vorm sneller en goedkoper
tot een product worden geperst. De
Nederlandse inzending voor de Europese

kunstnijverheidstentoonstelling in Leipzig in
1927, die hij regelde, gaf hij niet voor niets
als motto mee: 'Als de kunst de nijverheid
dient, dient de nijverheid de kunst'. In
datzelfde jaar nodigde hij de Oostenrijkse
Christa Ehrlich, die tot dan toe assistente
van Josef Hoffmann was geweest, uit om
bij hem te komen werken. Zij zou een van
de meest succesvolle ontwerpers worden,
die strak gemodelleerde serviezen en
bestekken ontwierp.
Eigen werk
Als de kleindochter al moeite had om 400
voorwerpen uit duizend te kiezen, dan is het
uitzoeken van een paar afbeeldingen voor
dit artikel helemaal geen sinecure. De keuze
wordt nog moeilijker omdat er een grote
variatie is, zowel in soorten voorwerpen als
in stijlen. Het boek heeft een inhoudsopgave
met maar liefst twintig soorten objecten,
zoals grafische ontwerpen, serviezen, vazen,
sieraden, bestekken, voorzittershamers,
bekers en bokalen. Met een speciale rubriek
met tientallen precieuze voorwerpen voor
het Koninklijk Huis. Zo kreeg Begeer in
Afb. 5. Avondmaalservies, zilver, 1927,
wijnkan h 30,3 cm, offerbus h 18,2 cm,
beker h 15,1 cm, broodschotel Ø 27 cm,
coll. Zilvermuseum, Schoonhoven.

Afb. 6a. Ontwerptekening huwelijksbokaal, 1909,
aquarel, met inscriptie: 'Ter herinnering aan het
zilveren huwelijksfeest van Jan Kol en Caroline
Heubel 1884-22 januari 1909'.

1909 de opdracht voor een 'waschstel' ter
gelegenheid van de geboorte van prinses
Juliana. Opmerkelijk was het robuuste
ontwerp voor het uitgebreide bestek in art
deco-stijl dat hij in 1934 voor het prinselijk
paar Juliana en Bernhard voor hun jacht Piet
Hein heeft ontworpen. Na 1937 werd het
overigens pas als model Piet Hein betiteld
(afb. 3). Van Kempen en Begeer brengt dit
bestek in november 2019 opnieuw op de
markt, nu in edelstaal.
Soms waren zijn ontwerpen prachtig
bewerkt in de stijl van de Nieuwe Kunst,
of soms er net overheen: overdadig
gedecoreerd en antiek aandoend in
'historische stijlen', bijvoorbeeld met de
veelzeggende naam 'model Romaans' (1908
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en 1917) (afb. 4). Romaans aandoend is
ook zijn kostbare vergulde zilveren schaal
voor de oprichter van de Koninklijke
Shell, Sir Henry Deterding, uit 1936 (afb.
1). Het basisidee voor die schaal had hij
al getekend in 1909. De rand was versierd
met geëmailleerde medaillons en de schacht
was van bergkristal. Maar zijn latere werk
laat ook strakke lijnen zien, aangepast aan
de mode van die tijd, bijvoorbeeld zijn
avondmaalservies uit 1927 (afb. 5). Zijn
eerste uitgevoerde ontwerpen in zilver
dateren uit 1907-1908. Dat 'schepwerk'
(bestekken, pastei- en croquetscheppen)
in Egyptische stijl lijkt nog wat op dat van
Eisenloeffel, die hij bewonderde. In 1908
krijgt hij zijn eerste opdracht voor een
bijzondere huwelijksbeker, versierd met
klimop en rozen, met figuren die de vier
jaargetijden verbeelden (afb. 6a en 6b).
In 1919 ontwikkelde hij een eigentijdse,
grillige versie van de zeventiende-eeuwse
'kwabvaas', door Jette Begeer 'deukjesvaas'
genoemd. Een hoogtepunt en een
sleutelstuk in zijn artistieke werk. Het is
Afb. 6b. Huwelijksbokaal, zilver en email, 1909,
h 18 cm, coll. Meentwijck, Bussum.

een actieve vereniging die nog altijd bestaat.
Hij produceerde jaarlijks enkele penningen
voor die VPK. Om afzet te verzekeren had
hij altijd zijn mannetjes in het bestuur. Pas
in de jaren tachtig van de vorige eeuw vond
de VPK die band te knellend worden. Ook
omdat ontwerpers zelf hun bronsgieter
wilden uitkiezen.

Afb. 7a. Ontwerptekening vaas, potlood, ca. 1918.

Afb. 7b. Vaas, zilver, 1930, h 21,1 cm, inscriptie in
bodem: '8 maart 1930 aan mijn lieve broer Anton
na het moeilijke jaar 1929 C.J.A. Begeer fecit 1918',
coll. Rijksmuseum Amsterdam.

in 1918 ontworpen en in 1930 uitgevoerd
voor broer Anton na een psychisch moeilijk
jaar (afb. 7a en 7b).
Zijn druivenschaal uit 1925 wordt het
onbetwiste hoogtepunt van zijn oeuvre
genoemd. Je komt het in elk boek met een
overzicht van kunstnijverheid tegen (afb.
8). De spectaculaire, expressionistische
schaal doet denken aan de gestroomlijnde
ontwerpen van Raymond Loewy. Een van
de beste prestaties op het gebied van
de edelsmeedkunst in de periode van
de internationale Art Deco. Maar is het
ook representatief voor zijn werk? Een
jaar later, in 1926, liet hij een hele andere,
sterk gedecoreerde beker uitvoeren ter
gelegenheid van de oprichting van een
internationale brancheorganisatie (afb.
9). In de uitvoering zijn de afwisselende
vrouwenfiguren en bloemmotieven in de
cuppa niet opgenomen.

Penningkunst
Begeer heeft zich, evenals zijn vader,
ingezet voor eigentijdse penningkunst.
Afb. 8. Druivenschaal, 1927, zilver, l 39,2 cm,
coll. Boijmans Van Beuningen.
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Afb. 9. Presentatietekening voor een beker, 1926,
potlood, met inscriptie t.g.v. de oprichting van
de internationale organisatie van fabrikanten en
handelaren in juwelen, goud en zilver (B.I.B.O.A.).

Penningen van meestal brons en zilver
werden als een 'objet d'art', als een handzame
sculptuur beschouwd. De kamermuziek
van de beeldhouwkunst. Zelf heeft hij,
voor zover bekend, veertien penningen
ontworpen. Een eigen, ook uitgevoerde
penning met een gestileerde golf werd aan
het Nederlandsche volk aangeboden ter
herdenking van de watersnood in 1916 (afb.
10). Veel penningkunstenaars hebben op
freelance basis voor Begeer gewerkt, zoals
Chris van der Hoef (1875-1933). Trots als
hij daarop was werden die penningen onder
zijn eigen naam, Koninklijke Begeer, dus
zonder Van Kempen, uitgebracht.
In 1925 was hij een van de oprichters
van de Vereniging voor Penningkunst (VPK),
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 4 pagina 19

Keramiek
Minder bekend is dat Carel Begeer
zakelijk en artistiek ook betrokken is
geweest bij Kunstaardewerkfabriek St. Lukas
(1909-1933). Volgens Annelies Krekel veel
meer dan aanvankelijk werd gedacht. Begeer
heeft zelf enkele ontwerpen voor vazen voor
St. Lukas gemaakt. Vader Anthonie Begeer
had het tennisveld achter de zilverfabriek
voor St. Lukas ter beschikking gesteld.
Kenmerkend voor het aardewerk is de
decoratie met goud- of zilverlusterglazuren
('reflet métallique'), die geleverd werden
door Begeer.
Hoewel het boek vooral een overzicht
biedt van zijn vroegere werk, geeft het totaal
een heel goed beeld van de veelzijdigheid
van de kunstenaar. Het zijn ook prachtige
tekeningen. Een heel goed idee van Jette
Begeer om al die tekeningen in een boek te
bundelen. Ze zijn het bewonderen waard en
sporen de lezer ook aan om zich verder in
Carel Begeer te verdiepen.
Afb. 10. Ontwerp voor bronzen slagpenning,
Watersnood 1916, potlood, Ø 6,3 cm.

Jan Jaap Heij

De schilder en beeldhouwer Rik
Wouters (1882-1916) geldt onbetwist als
een van de belangrijkste moderne Belgische
kunstenaars uit het begin van de vorige
eeuw. Hij is bij het grote publiek misschien
niet zo bekend als bijvoorbeeld Matisse,
Mondriaan of Picasso, maar onder kenners
doet zijn reputatie weinig voor die van
hen onder. Minder bekend is dat Wouters
de laatste anderhalf jaar van zijn leven in
Nederland heeft doorgebracht. Bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd
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zijn leven weer kon oppakken, gooide
de ziekte waaraan hij al enige tijd leed,
kaakbeenkanker, roet in het eten. Deze
gruwelijk
ziekte
woekerde
steeds
verder voort en verschillende operaties,
waarbij uiteindelijk zijn rechteroog
werd weggenomen, mochten niet baten.
Op 11 juli 1916 overleed hij in het
Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam, nog
maar 33 jaar oud. Nel bleef nog tot 1919 in
Amsterdam wonen, maar keerde toen naar
België terug met het grootste deel van zijn
nalatenschap.
Gelukkig is er dankzij alle Nederlandse
vrienden en ondersteuners een mooie
collectie aan werk van Wouters in
Nederlandse musea terecht gekomen,
waaraan later ook nog het een en ander is
toegevoegd. Hoe dat in zijn werk is gegaan
heeft Heijbroek (zelf oud-medewerker
van het Rijksprentenkabinet) uitvoerig
beschreven in dit rijk geïllustreerde boekje,
dat daarnaast nog veel andere tot nu toe
onbekende informatie over Wouters en zijn
Nederlandse vrienden bevat.

Met name dankzij Willem Steenhoff, hoofd
van de afdeling schilderkunst, die ook met
Wouters bevriend raakte, was er in deze
periode een mooie collectie 'ultramoderne'
kunst te zien, met schilderijen van o.a.
Cezanne en Van Gogh (helaas grotendeels
afkomstig uit bruiklenen en daarom later
weer uit het museum verdwenen).
Maar net toen Wouters in Amsterdam
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Afb. 2. Rik Wouters, Nel aan het strijken, olieverf op karton, 80 x 67 cm. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.

Rik Wouters in Amsterdam
J.F. Heijbroek. Uitgeverij De Buitenkant,
dec. 2018, 84 blz., geill. € 18,50,
ISBN 978 9490913892

hij gemobiliseerd in het Belgische leger, dat
na de Duitse inval het onderspit moest
delven tegen het veel grotere en beter
uitgeruste Duitse invasieleger. Om niet
krijgsgevangen genomen te worden week
zijn eenheid eind 1914 uit naar het neutrale
Nederland, waar hij en zijn medesoldaten
werden geïnterneerd, eerst in Zeist en
daarna in Amersfoort. Daar trok het werk
van Wouters al gauw de aandacht van
enkele kunstliefhebbers en dit leidde ertoe
dat hij vanaf 1 juni 1915 met zijn vrouw Nel
in Amsterdam mocht gaan wonen.
In dit boekje heeft J.F. Heijbroek, aan de
hand van veel tot nu toe onbekende brieven
en ander archiefmateriaal, beschreven wat
er allemaal in zijn laatste levensjaar met
Wouters is gebeurd. Zijn belangrijkste
vriend en ondersteuner in Amsterdam
was Nic. Beets, onderdirecteur van het
Rijksprentenkabinet en een specialist op het
gebied van laatmiddeleeuwse Nederlandse
kunst. Deze werd door een tante uit
Amersfoort op Wouters attent gemaakt
en onderkende meteen de kwaliteit van
zijn werk. Hij wist vervolgens ook enkele
collega's voor Wouters te interesseren
en dit leidde er toe dat de kunstenaar in
oktober 1915 een (verkoop)tentoonstelling
kreeg in de zalen van het prentenkabinet.
Hierop volgde in januari 1916 een grotere
(verkoop)tentoonstelling in het Stedelijk
Museum, waarin nu ook enkele beelden
waren te zien. Eén beeld, Huiselijke zorgen,
werd mede dankzij de bemoeienis van
een van die collega's van Beets door het
Stedelijk Museum aangekocht.
Dat Wouters zoveel vriendschap en
steun uit de kring van het Rijksmuseum
kreeg is opmerkelijk, maar daarbij moet
bedacht worden dat dit museum in de
eerste decennia van de 20ste eeuw vrij veel
aandacht aan moderne kunst besteedde.

Afb. 1. Rik Wouters, Huiselijke zorgen (1913), gepatineerd gips, h. 222 cm, Stedelijk Museum Amsterdam.

boekbespreking (2)

boekbespreking (3)
Gunta
Stölzl: Pionierin
der
Bauhausweberei,
Ingrid
Radewaldt.
Weimarer
Verlagsgesellschaft, 2018, 199 blz.,
€ 16,90, ISBN 978-3-7374-0258-3.
Gjalt Welling
Op 2 november brengen leden van
de VVNK in Tilburg een bezoek aan de
tentoonstelling 'Bauhaus& | Modern Textiel
in Nederland' in het TextielMuseum (zie ook
onder Evenementen). Gunta Stölzl en enkele
van haar leerlingen die later in Nederland
zijn gaan werken, zoals Kitty van der Mijll-

Dekker, staan daar centraal. Zo heeft Gunta
Stölzl in 1925 het ontwerp 'Allegro' voor
meubelbekleding gemaakt, dat in Nederland
door Storck Van Besouw (Goirle) voor
Cassina in Milaan is geproduceerd (1974),
zoals in de catalogus van de tentoonstelling
vermeld staat (afb. 1).
Op 12 april jl. brachten we al een bezoek
aan de tentoonstelling 'Een leven lang weven,
Kitty van der Mijll Dekker verbonden met
Bauhaus' in Museum Bussemakerhuis in
Borne. Die verbinding met het Bauhaus
betreft haar opleiding. Dat bracht ons terug
naar 1973 toen we een bezoek brachten
aan Monika Stadler in Groningen. We
ontmoetten daar ook haar moeder, een
oudere dame, over uit Zwitserland. We
realiseerden ons pas jaren later dat we
Gunta Stölzl (1897-1983) hadden ontmoet,
de enige Baumeisterin van het Bauhaus.
Dit was de opleider van Kitty van der Mijl
Dekker, of zoals Monika zei: Kitty Fischer (ze
trouwde in 1950 met Bauhaus-studiegenoot
Hermann Fischer).
De invloed van Gunta Stölzl op wevers
en designers is nog steeds merkbaar. Haar
ontwerpen zijn tijdloos en nog steeds zeer
geliefd. Er was ter gelegenheid van 100 jaar
Bauhaus tot 2 september 2019 in Wallhouse
#2 in Groningen een tentoonstelling met
patroonkaarten, originele stoffen, Bauhausontwerpen en aquarellen. Ook was er een
aquarel uit 1926 (afb. 2) die anno 2019 als
wollen plaid 'Rhombus' (150 x 200 cm) is
geweven en te koop is (Design Studio Teuber
Kohlhoff, Berlijn, www.teuberkohlhoff.com,
franzi@teuberkohlhoff.com).
Door een lezing in het Wallhouse van
Ingrid Radewaldt werden we geattendeerd
op een biografie over Gunta Stölzl. Ingrid
Radewaldt schreef de biografie 'Gunta
Stölzl: Pionierin der Bauhausweberei'. Als
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Afb. 1. 'Allegro', 1925/1974, meubelbekleding, 100,5 x 68 cm,
productie: Storck Van Besouw (Goirle) voor Cassina Milaan,
collectie Textielmuseum, foto Josefina Eikenaar.

belangrijkste bronnen werden de dagboeken
van Gunta Stölzl, de brieven aan haar
broer en materiaal uit het Bauhaus-Archiv
gebruikt. Ze beschrijft het leven van Gunta
Stölzl beginnend bij haar jeugd in München.
Het was al snel duidelijk dat ze kunstzinnige
aanleg had en op 17-jarige leeftijd begon
ze haar studie aan een van de meest
vooruitstrevende kunstnijverheidsscholen
in Duitsland, bij Richard Riemerschmid in
München. De kunstacademie kwam nog
niet im Frage want tot 7 jaren later was die
voor vrouwen verboden vanwege "sittliche
Bedenken gegen eine gemeinsame Arbeit vor
dem nackten Körper".
Ze onderbrak haar studie in 1917 om
als Rode Kruis-zuster naar het front te
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gaan. De legergroene kist waarin ze haar
eigendommen bewaarde is door dochter
Monika geschonken aan het Bauhaus en te
zien in een van de huizen van de Baumeister
in Dessau.
Na de oorlog in 1919 verscheen het
Bauhaus-manifest van Walter Gropius
waarin kunstenaars werden opgeroepen om
terug te keren naar het handwerk. Dit werd
gecombineerd met lessen kunstinzicht. Ze
reisde met haar werk af naar Weimar en
werd gelijk aangenomen. Eerst hield ze
zich bezig met gebrandschilderd glas. Er
werd haar echter subtiel te kennen gegeven
dat ze de werkplaats beter kon verruilen
voor ander werk om plaats te maken
voor mannen die teruggekeerd waren van

Afb. 2. Gunta Stölzl, textielontwerp, aquarel, 1926.

het front. Mogelijk ook onder invloed van
Johannes Itten en zijn kleurenleer legde ze
zich toe op het beschilderen van objecten
waaronder vreemdsoortige dieren die op
de Kerstmarkt in Weimar verkocht werden.
Daarna volgde het eerste textielwerk en
werd een weverij ingericht. De auteur
schenkt ruim aandacht aan de invloed die
Itten, Klee en Kandinsky hadden op de
geweven producten. Dit handwerk voldeed
volledig aan het manifest van Gropius en
was een inkomstenbron voor het Bauhaus.
Vanwege veranderingen in het politieke
klimaat vertrok het Bauhaus uit Weimar
naar Dessau en daar werd Gunta Stölzl
'Werkmeisterin' en had ze in feite de leiding
van de weverij. Vanaf 1 april 1927 had ze
officieel de leiding en op haar BauhausAusweis uit die tijd is te zien dat ze
'studierende' had veranderd in 'Meister'.

Een reis naar Moskou in 1928 veranderde
haar leven ingrijpend. Ze werd verliefd op
medereisgenoot architect Arieh Sharon,
trouwde en werd daardoor Palestijns
staatsburger. Dochter Yael werd geboren
in 1929 en toen ze terugkwam in Dessau
kwam haar positie onder druk te staan. Naijver en de politieke situatie met de opkomst
van het nationaalsocialisme speelde daarbij
een belangrijke rol. Ze nam ontslag en
emigreerde in 1931 naar Zwitserland. Daar
startte ze met twee andere Bauhausmensen
een textielfirma S-P-H-Stoffe. In 1942
(inmiddels gescheiden) trouwde ze met
Willy Stadler en in 1943 werd dochter
Monika geboren. Van 1947-67 zorgde haar
handweverij Flora voor inkomsten. Daarna
vonden veel tentoonstellingen plaats. In
1983 overlijdt ze in Zürich.
Als extra's zijn op de binnenkant van de
omslag plattegronden met een beschrijving
te vinden van Weimar en Dessau met de
belangrijkste plekken uit het leven van
Gunta Stölzl.
Ingrid Radewaldt heeft ons meegevoerd
in het leven van een krachtige vrouw die
uniek was in haar kunst. Ze hield zich
staande te midden van mannelijke ego's die
deel uitmaakten van het in velerlei opzicht
onconventionele vooruitstrevende Bauhaus,
maar toch tamelijk conventioneel waren als
het kunst en werk door vrouwen betrof. De
herinnering aan Gunta Stölzl wordt levend
gehouden door dochter Monika door
middel van tentoonstellingen, lezingen en
boeken.
Voor meer informatie, YouTube:
'Bauhauskinder erzählen: Gunta Stölzl –
Tochter Monika erzählt. Stiftung Bauhaus
Dessau 19 juni 2014' en Youtube: 'Bauhaus:
Art as a life – Gunta Stölzl: A Daughter's
Perspective. Barbican Centre 21 juni 2012'.
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gespot
DE RESTAURATIES VAN HET
RIETVELD SCHRÖDERHUIS
Maarten Nubé
In een (publiek toegankelijk) artikel
in het tijdschrift KNOB*, met als titel 'De
restauraties van het Rietveld Schröderhuis',
geschreven door Marie-Thérèse van Thoor,
wordt een levendig beeld geschetst van de
geschiedenis van het Rietveld Schröderhuis,
met name wat betreft onderhoud en
architectonische aanpassingen, over de
afgelopen 70 jaar.
Het Rietveld Schröderhuis werd
gebouwd in 1924 in opdracht van Truus
Schröder-Schräder (1889-1985), die het
huis ruim 60 jaar zou bewonen, waarvan
een aantal (1957-1964) tezamen met
Gerrit Rietveld (1888-1964). In de loop
der jaren werden aan het huis talloze
onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd,
zoals het herstellen en aanbrengen van
nieuwe stuclagen, opnieuw uitvoeren van
schilderwerk en er werden architectonische
veranderingen aangebracht die later weer
teniet zouden worden gedaan. Over al deze
werkzaamheden doet Van Thoor uitgebreid
verslag. Marie-Thérèse van Thoor beschrijft
dit alles vanuit verschillende invalshoeken,
vaak met grote aandacht voor technische
aspecten, maar ook met historische details
en persoonlijke noten van betrokkenen.
Met name de discussies over kleuren, de
toegepaste tinten grijs en wit, en over de
ideeën van Rietveld over de ruimtelijke
effecten daarvan op het interieur, zijn
bijzonder boeiend. Soms is de tekst voor
de leek wat moeilijker te volgen, zoals
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bijvoorbeeld bij de wat ingewikkelde
discussies rond aspecten als authenticiteit
bij het beoordelen van legitimiteit van
bepaalde restauraties, maar ook dan is het
een boeiend, soms zelfs spannend verhaal.
Ook de verhouding van Rietveld tot
tijdgenoten, zoals Theo van Doesburg, of
tot de groep De Stijl als geheel, wordt door
Van Thoor besproken. De hoofdrolspelers,
Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder,
maar ook restauratiearchitect Bertus
Mulder (1929) komen alle regelmatig aan
het woord, hetzij in de vorm van regelrechte
citaten, hetzij in de vorm van informatie
uit secundaire bronnen. De schrijfster
baseert een deel van de gepresenteerde
informatie op gesprekken die zij voerde met
Bertus Mulder die bij al deze restauraties
betrokken was. Mooi zijn de citaten zoals
"er was niemand die zich er mee bemoeide"
en "ik deed alles op mijn eigen houtje".
Al met al geeft het artikel een prachtig
inzicht in de geschiedenis van het Rietveld
Schröderhuis voor eenieder die ook
maar enigszins in Nederlands meest
beroemde architect is geïnteresseerd. En
zoals hierboven vermeld, het artikel is
voor iedereen direct toegankelijk, gewoon

Rietveld Schröderhuis,
Prins Hendriklaan 50, Utrecht, foto M. Nubé.

door op het internet de website van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Bond (KNOB) te bezoeken.
* Marie-Thérèse van Thoor, De
restauraties
van
het
Rietveld
Schröderhuis. Een reflectie. Bulletin
KNOB, 118 (2019), nr 2, blz. 15-31,
www.knob.nl.
WIEGJE VAN KEES VAN DER
WILK
Wilma Witteman
Bijzondere
wieg
uit
1924
ontworpen door architect Kees
van der Wilk (1895-1976)*
Deze wieg (afbeelding) staat op
de afdeling Modernisme in het recent
heropende museum de Lakenhal in
Leiden. Een meubelstuk met een bijzonder
familieverhaal. Architect Kees van der
Wilk werd in 1895 in Leiden geboren.
Als architect was hij vooral werkzaam in
Amsterdam en tot de door hem ontworpen
gebouwen behoort onder meer de joodse
synagoge aan het Jacob Obrechtplein. Hij
had veel contact met de Amsterdamse
School-architecten Dick Greiner en Piet
Kramer. Van der Wilk tekende deze wieg
voor privégebruik samen met een commode.
De commode is helaas verloren gegaan.
Qua vormentaal beantwoordt de wieg aan
die van de Stijl en het modernisme, maar
wat betreft het kleurgebruik heeft van der
Wilk meer gekeken naar de Amsterdamse
School. De wieg stond opgesteld op de
Wereldtentoonstelling van 1925 in het
Nederlandse Paviljoen in Parijs.

Restauratie.
In 2006 schonk de familie de wieg aan
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
nadat de wieg door meerdere generaties
was gebruikt. Op de achterkant van een
familiefoto stond in het handschrift van
Van der Wilk geschreven: "Crème- en
zwart gelakt, versiering goud, gordijntjes
groen, binnenstoffering goudbruin". Dit
was het belangrijkste uitgangspunt voor
de restauratie. Het restauratiefonds van
de Vereniging Rembrandt maakte de
restauratie mogelijk. Een en ander werd
uitgevoerd door restaurator Karin van der
Lem en textielspecialist Denise van der
Vegt, in samenwerking met de Rijksdienst.
Na veel onderzoek kwamen zij tot het
op de afbeelding getoonde resultaat. Voor
meer informatie verwijs ik graag naar het
tijdschrift van de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed nr.3, 2019. Sylvia van
Schaik, conservator bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor de
wieg (s.vanschaik@cultureelerfgoed.nl). Zie
ook www.lakenhal.nl en op Youtube staat
een mooi filmpje over de restauratie.

nieuwe kunstenaarsmonografiËn

Wieg (na restauratie), Cornelis van der Wilk (1924),
Lakenhal Leiden; foto M.Nubé.

* Deze samenvatting is grotendeels
gebaseerd op het artikel 'De
wedergeboorte van een wieg', auteur
Sylvia van Schaik, zoals gepubliceerd
in het Tijdschrift van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, 2019, nr 3,
blz.32/33.

Er is een monografie toegevoegd aan
de pagina 'Kunstenaars en Fabrieken' op de
VVNK-website. Het betreft de Groninger
ondernemer en meubelmaker Jacobus
Abraham Huizinga (1861-1937) die in 1889
in Groningen een meubelfabriek startte, die
hij drie jaar later de naam Meubelfabriek
'Nederland' gaf. Van 1892 tot 1937, het jaar
waarin Huizinga overleed, was deze fabriek
gevestigd aan de Westersingel in Groningen.
In haar hoogtijdagen kreeg de fabriek
opdrachten vanuit geheel Nederland, zoals
het inrichten van de bestuurskamer van
het Academisch Ziekenhuis te Groningen,
het ontwerpen van het meubilair voor de
vergaderzaal van de Provinciale Saten in
Haarlem en het vervaardigen van stoelen
voor de aula van de Rijksuniversiteit Utrecht.
De monografie is geschreven door Frans
Ootjers. Frans Ootjers is oprichter van de
Stichting Huizinga Meubel Nederland. Hij
hield tijdens het VVNK-symposium, begin dit
jaar gehouden in Villa Jongerius te Utrecht,
een lezing over J.A. Huizinga en de door
hem opgerichte en geleide meubelfabriek
(zie ook Rond 1900, 2019-1).
Jacobus Abraham Huizinga, ca. 1895,
Collectie Stichting Huizinga Meubel Nederland.
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poortgebouw naar de huidige UMCGlocatie aan het Hanzeplein. Het doel is
om in de komende jaren, met behulp van
bruiklenen en mogelijk schenkingen, de
servieskast zoveel mogelijk van servies
te voorzien, in stijl en periode zoals dat
oorspronkelijk het geval is geweest.

KORTE MEDEDELINGEN

RANN-Symposium Brussel
Het
Réseau
Art
Nouveau
Network (RANN) is een Europees
samenwerkingsverband tussen ruim 20
steden en regio´s verspreid over geheel
Europa, met als doel bij te dragen aan het
behoud, de verbetering en de bestudering
van het Europese culturele erfgoed op
het gebied van Art Nouveau en verwante
kunststromingen. Onder de tot het netwerk
behorende steden bevinden zich plaatsen als
Riga, Budapest, Barcelona, Glasgow, Brussel,
Darmstadt en nog een vijftiental andere.
Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan
organiseert RANN, in samenwerking met
het
Hortahuis,
CIVA en urban.
brussels, op 29/30
november in Brussel
een
symposium
met als titel "The
interiors of the Art
Nouveau
period:
analyse,
restore,
make accessible". Nadere informatie over
dit symposium zal bekend gemaakt worden
op de website van RANN:
www.artnouveau-net.eu.
Bestuurskamer
UMCG
krijgt
servies terug
Tijdens het laatste VVNK-symposium,
gehouden op zaterdag 26 januari in Villa
Jongerius te Utrecht, werd uitgebreid

Bestuurskamer UMCG met Huizinga servieskast,
foto Stichting Huizinga Meubel Nederland.

aandacht geschonken aan de Groningse
meubelfabriek 'Nederland' en haar oprichter
Jacobus Abraham Huizinga (1861-1937).
Recent kon een nieuw 'succesje' worden
bijgeschreven aan de inspanningen van
de Stichting Huizinga Meubel Nederland,
opgericht door Fred Ootjers, om de door
J.A. Huizinga in 1889 gestarte fabriek uit
de vergetelheid te halen. Dat gebeurde
ditmaal door het gezamenlijke besluit van
de afdeling Kunstzaken van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG) en
de Stichting Huizinga Meubel Nederland
om een door Huizinga gefabriceerde
servieskast zo getrouw mogelijk met
authentiek porselein en ander serviesgoed
weer te gaan opvullen. De servieskast
maakt deel uit van de bestuurskamer van
het UMCG. Deze bestuurskamer werd
in 1903 als onderdeel van de toenmalige
nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis
opgeleverd en ingericht, mede met behulp
van door de Huizinga fabriek vervaardigde
meubelen en inventaris. In de jaren negentig
verhuisde de complete bestuurskamer van
haar oorspronkelijke plek boven het oude
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Amsterdamse
Nieuwbouwprijs
2019 voor Het Schip
Op 15 juni werd in Amsterdam door
wethouder Laurens Ivens en voorzitter
Maxim Verhagen van Bouwend Nederland
de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2019
uitgereikt aan bewoners van Rijksmonument
Het Schip en betrokkenen bij de renovatie
van dit gebouw. Het door architect Michel de
Klerk ontworpen volkswoningencomplex
dateert uit 1920 en is een icoon van
de Amsterdamse School. Het 100 jaar
oude gebouw voldeed niet meer aan de
eisen van deze tijd en was dringend aan
renovatie toe. Het renovatieproject, dat
werd uitgevoerd tussen 2015 en 2018,
omvatte niet alleen het herstel en de
opwaardering van 81 woningen, maar ook
het oorspronkelijke postkantoor, het in het

gebouw gevestigde Museum Het Schip, de
in het gebouw ingerichte Museumwoning
en ook het binnenterrein van het gebouw.
Bij de renovatie werd maximaal rekening
gehouden met het monumentale karakter
van het gebouw. Zo werden er maar liefst
6500 handmatig gemaakt ruitjes vervangen.
Ook vonden 160.000 nieuwe bakstenen, die
tijdens het bakproces meerdere handmatige
handelingen hadden ondergaan, hun plek in
het gerenoveerde gebouw. In de woorden
van wethouder Ivens is het woningen-annex
museumcomplex nu weer gereed "voor
de volgende 100 jaar" (NB: door leden
van VVNK werd in december 2018 een
bezoek gebracht aan Het Schip, waar op dat
moment de tentoonstelling 'Gaudi en de
Amsterdamse School' was ingericht; en in de
Rond 1900, 2018 nr 4, werd kort aandacht
besteed aan het in juli 2018 verschenen
boek 'Een kunstwerk van baksteen', auteurs
Petra van Diemen en Niko Koers, Uitgeverij
Het Schip)

Vlinderraam Het Schip, foto www.mhb.nl,
Nieuwbouwprijs 2019-Het Schip.

Cologne Fine Art & Design
'Cologne Fine Art & Design' is de nieuwe
naam van de beurs voor kunst, oude kunst,
antiek, toegepaste kunst en design, die van
21 t/m 24 november 2019 voor de 50e
keer in Keulen plaatsvindt. Deze 50e editie
van de kunstbeurs wordt met een speciale
Bauhaus-presentatie gevierd.
De toevoeging 'design' in de naam van
de beurs onderstreept de belangrijke rol
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die is weggelegd voor de toegepaste kunst
van eind 19e eeuw en in het bijzonder van
de 20e eeuw. Voor nadere informatie, zie de
website van de beurs:
www.colognefineart.de
Reconstructie plafond Cuypershuis
Roermond
Het Cuypershuis is het museum in
Roermond dat is gevestigd in het voormalige
woonhuis annex atelier van architect Pierre
Cuypers (1827-1921). Begin 2020 start
het museum met de inrichting van een
nieuwe vaste presentatie. Het Cuypershuis
streeft er daarbij naar dat tegelijkertijd

met deze nieuwe inrichting het plafond
van de oorspronkelijke huiskamer van de
woning van Pierre Cuypers kan worden
gereconstrueerd en onderdeel kan worden
van deze nieuwe museumpresentatie.
Hiertoe is er tussen 25 augustus en 6 oktober
een expositie en een crowdfundingsactie
met als doel om de gelden bijeen te brengen
die benodigd zijn voor de laatste fase van
het herstel van dit plafond. Voor nadere
informatie over deze actie, met als motto
'Geef het Cuypersplafond weer kleur', zie
de link
www.voordekunst.nl/projecten/8795geef-het-cuypersplafond-weer-kleur

Overgebleven fragment van het oorspronkelijke plafond in het Cuypershuis.
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NIEUWE UITGAVEN

bezoekersaantallen moeten leiden. Het
boek geeft met behulp van QR-codes
toegang tot actuele informatie over de in
het boek opgenomen musea.
Jan van der Mast: Jacques van
Marken,
de
eerste
sociaal
ondernemer van Nederland
Nieuw Amsterdam, 2019, 656 blz.,
€ 29,99, ISBN 9789046820957.
In een ´dikke pil´ van 650 bladzijden
vertelt schrijver Jan van der Mast het
verhaal van Jacques van Marken, de
veelzijdige ondernemer die aan de basis
stond van het latere Gist Brocades en
Calvé te Delft. Naast ondernemer was
Jacques van Marken een sociaal pionier, die

Micky Piller: Gids naar Nederlandse
musea
Waanders Uitgevers, 2019, 192 blz.,
€ 25,-, ISBN 9789462622029.
Dit in juni verschenen boek bespreekt
de eigen collecties van een dertigtal musea
in Nederland en België. Het boek is een
vervolg op de in 2015 door de auteur
gestarte website www.opwegnaardekunst.
nl. Kunstwerken in Nederlands (en
Vlaams) bezit en die deel uitmaken van
de (semi)permanente opstellingen in
de musea, krijgen hiermee de aandacht
die zij, in de ogen van de auteur, zo vaak
moeten ontberen te midden van de vele
kortlopende thema-tentoonstellingen, de
zogenaamde ´blockbusters´ die tot grote
VVNK Nieuwsbrief 2019 nr 4 pagina 31

vele initiatieven ontwikkelde ter wille van
verbetering van de leefomstandigheden van
fabrieksarbeiders. Een van die initiatieven
was het tot stand doen komen, tezamen met
zijn vrouw Agneta, van een tuindorp, naar
Frans voorbeeld, waar fatsoenlijke woningen
voor de werknemers werden gebouwd. Een
gedeelte van die woningen, alsmede enkele
andere gebouwen, werd gebouwd in de stijl
van de Amsterdamse School (architect Jan
Gratema). In juni 2018 bracht VVNK een
bezoek aan het Agnetapark. Het boek biedt
een compleet beeld van zowel de zakelijke
als de persoonlijke kanten van het leven van
deze bijzondere ondernemer (al eerder, in
2015, verscheen van dezelfde schrijver het
boek 'Agneta' (juni 2015, Uitgeverij Nieuw
Amsterdam).
Laura van Grinsven, Dirk van
Weelden en Peter Michiel Schaap:
Kunst op Nederlandse stations
Uitgave in samenwerking met Bureau
Spoorbouwmeester Utrecht, 2019, 264
blz., € 24,95, ISBN 978 90 6868 788 0.
Stations in Nederland zijn in de loop der
jaren van allerlei kunstwerken en decoraties
voorzien. In het boek 'Kunst op Nederlandse

stations' staan al deze kunstwerken
keurig gedocumenteerd en beschreven.
Zo kan men, om enkele voorbeelden te
noemen, in het boek informatie vinden
over de tegeltableaus van Station Haarlem,
vervaardigd rond 1900 door plateelbakkerij
Rozenburg, over de muurschilderringen van
Peter Alma in het Amstel Station, daterend
uit 1939, over de glasmozaïeken van Piet
Buys op station Tilburg uit 1965, of over
het mozaïek Tulpen Palepai van Jennifer
Tee op Station Amsterdam Centraal uit
2018. En dan worden in het boek, naast
deze hiergenoemde, nog 332 andere
kunstwerken welke zich op de Nederlandse
stations bevinden uitgebreid beschreven.
Het project is een initiatief van NS, Prorail
en Bureau Spoorbouwmeester. Behalve in
het boek zijn alle beschrijvingen van deze
kunstwerken ook te vinden op
www.spoorbeeld.nl/
kunstopnederlandsestations
Joost Caen, Kees Berserik, Gerard
van de Garde, Amber Janssens,
Dirk van de Leemput, Zuzsanna
van Ruyven-Zeman: Roermond
Glazeniersstad
2019, 208 blz., € 19,95,
ISBN 9789090318325.
Nadere info: www.cuypershuis.nl en
www.historiehuisroermond.nl

bekende atelier Frans Nicolas en Zonen,
en beschrijvingen van de Roermondse
glasvondsten.
Rob Kooiman: Glasatlas Roermond.
Uitgever Cuypershuis Roermond
2019, 292 blz., € 14,95,
ISBN 9789082997705
Nadere info: www.cuypershuis.nl en
www.historiehuisroermond.nl

algemene inleiding over de geschiedenis
en de techniek van de glasschilderkunst,
achtergrondartikelen over Roermondse
glasschilders tot de Franse tijd, over het

In het kader van de manifestatie Roermond
Glazeniersstad, met de tentoonstellingen
´Een schat aan scherven´, t/m 5 januari 2020
in het Historiehuis, Roermond, en 'Atelier
Frans Nicolas', t/m 16 februari 2020 in
het Cuypershuis te Roermond, zijn twee
boeken verschenen. Als eerste is er het
boek 'Roermond Glazeniersstad'. Dit boek
biedt achtergrondinformatie bij de beide
hierboven genoemde exposities, met een
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Het tweede boek, Glasatlas Roermond,
tot stand gekomen in opdracht van het
Cuypershuis en Gemeente Roermond,
geeft een overzicht van de monumentale
glaskunst in Roermond. Ongeveer dertig
locaties in de gemeente Roermond zijn erin
opgenomen: kerken en kapellen, scholen en
kantoren, een stadhuis en een ziekenhuis,
maar ook twee voormalige glasateliers en
twee archeologische vindplaatsen (in 2009
en 2014) van gebrandschilderd glas. De
publicatie biedt foto's en beschrijvingen van
de locaties, de voorstellingen en de makers.

Alkmaar - Stedelijk Museum Alkmaar
072-5489789 /
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
De Toorop Dynastie; 28 september
t/m 26 januari 2020.
In de tentoonstelling ´De Toorop
Dynastie´ wordt ingegaan op de onderlinge
relaties en verwantschappen tussen drie
kunstenaarsgeneraties: de generatie van Jan
Toorop, van zijn dochter Charley Toorop,
Charley Toorop, 'De drie Generaties' (1941-1950),
foto Museum Boijmans van Beuningen.

en van Edgar Fernhout, zoon van Charley
Toorop. Jan Toorop was bij uitstek een van de
kunstenaars die omstreeks 1900 de elkaar
snel opvolgende vernieuwingsbewegingen
in zijn kunst verwerkte en daarmee de
moderne kunst in Nederland introduceerde.
Ondanks het feit dat dochter Charley vroeg
profiteerde van de vakkennis en het netwerk
van haar vader, sloeg zij bewust een andere
weg in om een eigen reputatie te kunnen
opbouwen. Dat gold later ook voor haar
zoon Edgar Fernhout. De tentoonstelling
´De Toorop Dynastie´, met Charley Toorop
als middelpunt, biedt een nieuw perspectief
op het werk van deze drie belangrijke
kunstenaars (een VVNK-excursie naar de
tentoonstelling in het Alkmaars Stedelijk
Museum is geplanned voor januari 2020).
Amsterdam - Hermitage
020-5308755 / www.hermitage.nl
Juwelen!; 14 september t/m 15
maart 2020.
Na
de
jubileumtentoonstelling
'De Schatkamer! Meesterwerken uit
de Hermitage', afgelopen zomer ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
Hermitage Amsterdam, volgt dit najaar een
tweede Hermitage jubileumtentoonstelling,
met als titel 'Juwelen!'. Een van de grote
schatten van de Hermitage is de fabelachtige
juwelencollectie.
Honderden
daaruit
schitteren in deze najaarstentoonstelling.
Samen met vele portretten en een overdaad
aan rijk gedecoreerde japonnen en kostuums
presenteren zij twee eeuwen mode en
juwelen, gedragen door de high society
aan het Russische hof in St.-Petersburg. De
juwelen zijn afkomstig uit toonaangevende
juwelenhuizen als Cartier,Tiffany en natuurlijk
hofleverancier Fabergé. Veel sieraden gingen
verloren na de Russische Revolutie, maar
in de tentoonstelling 'Juwelen!' schitteren
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Affiche tentoonstelling 'Juwelen!',
Hermitage Amsterdam.

bewaard gebleven topstukken in het decor
van balzalen en boudoirs zoals in het
Winterpaleis van de tsaren.

Logo Tentoonstelling Van Goghs Intimi.

T E N T O O N S T E L L I N G agenda
per september 2019

Amsterdam - Rijksmuseum
020-6747000 / www.rijksmuseum.nl
Schatten uit het Depot; t/m 18
november.
Onder de titel 'Schatten uit het Depot'
worden in de Prentenkabinetten van het
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Rijksmuseum objecten getoond die zelden
te zien zijn. Als onderdeel hiervan is in het
Prentenkabinet van de afdeling 19de eeuw
(zaal 1.16) een selectie interieurtextiel te
zien, ontworpen door de kunstenaar Theo
Nieuwenhuis. In de betrekkelijk kleine
ruimte van dit prentenkabinet worden een
achttiental stalen getoond, die tezamen een
goede indruk geven van de oorspronkelijke
bekleding van meubels en de stoffering
van interieurs, zoals ontworpen door
Nieuwenhuis. De aanleiding om deze
objecten ten toon te stellen is de bouw
van het CollectieCentrum Nederland
(CC NL). In 2020 opent het Rijksmuseum
samen met museum Paleis het Loo, het
Nederlands Openluchtmuseum en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een
gezamenlijk collectiegebouw in Amersfoort.
Voor de verhuizing worden alle objecten
in het huidige depot van het Rijksmuseum
opnieuw beschreven, gefotografeerd en
verhuisklaar gemaakt.
Den Bosch - Het Noordbrabants
Museum
073-6877877 /
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Van Goghs intimi. Vrienden,
familie, modellen; 21 september
t/m 12 januari 2020.
Deze grote internationale tentoonstelling
belicht de personen die een belangrijke rol
speelden in zowel het leven als het werk

van Vincent van Gogh (1853-1890). Aan de
hand van circa 90 schilderijen, tekeningen,
brieven en documenten maakt de bezoeker
uitgebreid kennis met deze 'intimi'. Niet
eerder is dit onderwerp zo uitvoerig
belicht. Met Van Goghs intimi ontkracht
het museum het gangbare beeld van de
getormenteerde, eenzame kunstenaar Van
Gogh maar laat het zien dat hij ondanks zijn
vaak moeizame relaties, door zijn vrienden
en familie zeer werd gewaardeerd als mens
en als kunstenaar. De tentoonstelling is
samengesteld door Sjraar van Heugten,
zelfstandig
tentoonstellingsmaker
en
voormalig hoofd Collecties van het Van
Gogh Museum.
Den Haag - Fotomuseum Den Haag
070-3381111 /
www.fotomuseumdenhaag.nl
Fotografie wordt Kunst. PhotoSecession in Holland; t/m 8
december.
De tentoonstelling ´Fotografie wordt
Kunst. Photo-Secession in Holland´ vertelt
het verhaal van de vroege Nederlandse
kunstfotografie. Al snel na de uitvinding
van de fotografie in de 19e eeuw ontstaat
Henri Berssenbrugge, ontwikkelgelatinezilverdruk,
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden.

bij de fotografen de drang om niet slechts
de werkelijkheid vast te leggen, maar de
concurrentie aan te gaan met de beeldende
kunst. Daarbij wordt veelal onderscheid
gemaakt tussen twee stromingen, die van
het picturalisme en de Nieuwe Fotografie.
De tentoonstelling laat zien dat het
onderscheid tussen deze twee stromingen
geen harde grens is, maar een graduele
overgang. De tentoonstelling kwam tot
stand dankzij intensieve samenwerking
met de Universitaire Bibliotheken Leiden
en toont de werken uit de fotocollectie
van het voormalige Prentenkabinet van de
universiteit. Bij de tentoonstelling verschijnt
een gelijknamige publicatie, samengesteld en
ingeleid door Dr. Maartje van den Heuvel,
conservator
fotografie
Universitaire
Bibliotheken Leiden (WBooks, € 24,95).
Den Haag - Haags Historisch Museum
070-3646940 /
www.haagshistorischmuseum.nl
Nooit gebouwd Den Haag; 16
november t/m 22 maart 2020.
In het Haags Historisch Museum is
van 16 november t/m 22 maart volgend
jaar de tentoonstelling 'Nooit gebouwd
Den Haag' te zien. In deze tentoonstelling
zijn diverse plannen te zien, onder andere
middels een 'virtual reality' tour, die nooit
gerealiseerd zijn in de stad. Hoe zou de
stad eruit hebben gezien als het dorp Die
Haghe in de zestiende of zeventiende
eeuw stadsmuren had gekregen? Wat zou
de impact zijn geweest van een dubbele
ringbaan rond de historische binnenstad?
Prachtige ontwerptekeningen en maquettes
van onder andere Berlage, Dudok en
Koolhaas tonen hoe spectaculair anders
de stad eruit had kunnen zien. Tegelijk met
de tentoonstelling verschijnt de publicatie
'Nooit gebouwd Den Haag', waarin in 22
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Ontwerp Vredespaleis,Willem Kromhout, 1906,
foto collectie-nieuwe-instituut.

hoofdstukken tientallen niet uitgevoerde
plannen en ontwerpen aan bod komen.
Doesburg - Lalique Museum
0313-471410 / www.musee-lalique.nl
Oosters Licht. De invloed van
Japan op de Westerse kunst; t/m 17
november.
De tentoonstelling 'Oosters licht' gaat
over de invloed van Japan op de westerse
kunst. Bewonderaars van de art nouveau
periode zijn zich niet altijd bewust van het

feit dat deze relatief korte periode in de
geschiedenis veel invloeden vanuit Japan kent.
Nadat in 1854 Japan zich had opengesteld
voor nauwere contacten, en met name
voor handel met het Westen, volgde er een
periode waarin westerse kunstenaars zich
in hoge mate lieten inspireren door Japanse
kunst. De term 'japonisme' wordt hier
veelvuldig voor gebruikt. De tentoonstelling
in het Lalique museum in Doesburg schenkt
aandacht aan deze Oosterse beïnvloeding
en toont werken van Japanse en Europese
kunstenaars zodat de museumbezoeker
de overeenkomsten in ogenschouw kan
nemen. Er worden werken getoond van
onder andere Gallé, Daum, Knox, Mucha,
Van de Velde, Majorelle, Mackintosh, Maison
Vever, Fouquet, Gautrait, en natuurlijk van
René Lalique. Ook de nieuwe ruimte die
eerder dit jaar door het museum aan de
Gasthuisstraat 8 in gebruik is genomen
is geheel gewijd aan deze tijdelijke
tentoonstelling.
Dordrecht - Dordrechts Museum
078-7708708 / www.dordrechtsmuseum.nl
Kees Verwey en zijn idolen; t/m 5
januari 2020.
Zondag 14 juli opende het Dordrechts
Museum de tentoonstelling Kees Verwey
(1900-1995) en zijn idolen. Deze expositie
is gewijd aan een van Nederlands meest
vaardige en veelzijdige moderne kunstenaars
én de kunst van zijn idolen, waaronder
George Breitner, Floris Verster, Pablo
Picasso en Karel Appel. Van deze en andere
Nederlandse en internationale grootheden
uit de schilderkunst is werk te zien in
deze ruim opgezette tentoonstelling. De

René Lalique, Catbroach, ca 1905,
goud, parels en email.
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Banner van website
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl
(met portret Jeanne Verwey-Tilbusscher,1951, detail)

expositie laat zien hoe de schilder telkens
weer geïnspireerd raakte door belangrijke
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het
schilderij Binnen Amstel (1940) van Kees
Verwey laat er weinig twijfel over bestaan
dat hij zich hier liet inspireren door een
werk als Het Rokin (1897) van Breitner.
Een ander mooi voorbeeld van inspiratie
(en bewondering) is het schilderij (bloem)
Stilleven (Verwey 1982), geschilderd op
een doek van exact gelijk formaat als het
schilderij Pioenen (1889) van Floris Verster.
Maar ook Parijse schilders als Pierre
Bonnard en Édouard Vuillard, behorend
tot de groep Les Nabis, hadden invloed op
Verwey. Bij de tentoonstelling verschijnt een
eenmalig magazine rond Kees Verwey, met
interviews, essays, foto's en gedichten.
Gorssel - Museum More
0575-760300 / www.museummore.nl
For Real | Britse Realisten uit de
jaren '20 en '30; 15 september t/m
5 januari 2020.
Museum More in Gorssel organiseert
dit najaar de tentoonstelling 'For Real |
Britse Realisten uit de jaren '20 en '30'. Aan
de hand van 75 werken van 35 kunstenaars
wordt de Britse schilderkunst uit het
interbellum in de spotlights gezet. De
tentoonstelling geeft een divers beeld van
de artistieke ontwikkelingen aan de andere

Laren - Singer Laren
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Weer en Wind. Avercamp tot
Willink; t/m 5 januari 2020.
Het Singer Laren heeft Boudewijn Bakker,
oud-hoofdconservator van het Stadsarchief
Amsterdam, gevraagd zijn specialisme in
landschappen in de Nederlandse beeldende
kunst in te zetten voor deze tentoonstelling.
Op thematische wijze wordt de bezoeker
via ruim honderd kunstwerken van
Nederlandse kunstenaars door vier eeuwen
verbeelding van veelal extreem weer
geleid, met onderwerpen als storm op zee,
dijkdoorbraken, sneeuw en ijs, regenbogen
en avondrood. De tentoonstelling laat
werken zien van kunstenaars als Avercamp,
Mondriaan, Breitner, Hart Nibbrich,
Witsen, Weissenbruch, Sluijters en Willink.
De tentoonstelling wordt begeleid door

kant van Het Kanaal in de roaring twenties
en dirty thirties. Onder de kunstenaars
van wie werken worden getoond zijn
namen als Meredith Frampton, Stanley
Spencer, Dod Procter, en anderen. Tijdens
de tentoonstellingsperiode is er ook de
mogelijkheid om een modeshow met
kleding uit de jaren '20 en '30 bij te wonen.

Actiniae (zeeanemonen), Ernst Haeckel,
Kunstformen der Natur,Tafel 49,Wikipedia.

A Game of Patience, Meredith Frampton, 1937,
website Museum More.

Haarlem - Teylers Museum
023-5160960 / www.teylersmuseum.eu
Ernst Haeckel, Kunstvormen in de
natuur; t/m 3 november.
Ter ere van zijn 100ste sterftejaar belicht
Teylers Museum de wonderlijke beeldwereld
van de Duitse zoöloog en kunstenaar Ernst
Haeckel (1834-1919). Haeckel was een
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van de belangrijkste wetenschappers van
zijn tijd én een zeer begenadigd tekenaar.
Net als zijn grote helden Goethe en Von
Humboldt wilde hij de natuur in haar grote
samenhang doorgronden. Daarbij gebruikte
hij emotie en ratio, kunst en wetenschap.
Haeckels eerste onderzoek ging over microorganismen uit de zee, maar uiteindelijk
gingen zijn theorieën over de ontwikkeling
van alle levensvormen, inclusief de mens. Zijn
boeken en zijn krachtige beeldtaal speelden
een grote rol in de verspreiding van Darwins
ideeën over afstamming en evolutie. Vooral
zijn 'Kunstformen der Natur' werd een
enorm succes en inspireerde kunstenaars
en architecten (waaronder ook Berlage).
Het boekwerk is geheel gedigitaliseerd en
online te bewonderen. In de tentoonstelling
zijn meer dan 20 platen uit het boek te zien.
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Ferdinand Hart Nibbrig, De Koesweerd, ca 1899,
website Singer Laren.

De twaalfde maand – Sneeuw kijken (detail), Miyagawa Shuntei, 1898.

gedichten uit het boek Weer en wind – 100
gedichten en 100 gezichten (Thoth, Bussum).
Leiden - Japanmuseum Sieboldhuis
071-5125539 / www.sieboldhuis.org
De vier seizoenen; 20 september
t/m 19 januari 2020.
De jaargetijden zijn een terugkerend
thema in de Japanse kunst, cultuur, tradities
en gebruiken, en een geliefd onderwerp
in de prentkunst. Deze presentatie in het
Japanmuseum Sieboldhuis te Leiden, met
prenten uit de laat 19de en vroeg 20ste
eeuw, tonen verschillende voorstellingen
waarin
de
seizoenswisselingen
en
natuurschoon een belangrijke rol spelen.
Werken van beroemde kunstenaars zoals
Kunisada, Yoshitoshi en Koson illustreren
de lente, zomer, herfst en winter en tonen
Japanse verhalen, legendes en tradities. De
prenten zijn afkomstig uit de omvangrijke
schenking, begin vorig jaar, van verzamelaars
Muck en Mieke Douma aan het museum, en
worden voor het eerst tentoongesteld.

Otterloo - Nederlands Tegelmuseum
0318-591519 /
www.nederlandstegelmuseum.nl
Exotisch,
chique,
hygiënisch.
Tegelschilderijen
in
moderne
winkels uit de eerste helft 20e
eeuw; t/m maart 2020.
Een tegeltableau met daarop pap etende
kinderen dat zich bevond in een van de
filialen van Grootwinkelbedrijf J. Zijlstra
HZn (plateelbakkerij Delft, ca. 1925), een
tegeltableau uit een voormalige bakkerij
Tegeltableau Leon Senf,
voormalige bakkerij Warnsveld,
gemaakt door Porceleyne Fles, ca. 1900-1910.
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in Warnsveld, ontworpen door Leon Senf,
en het tegeltableau 'Jam', vervaardigd
door Plateelbakkerij Zuid-Holland voor
De Gruyter (ca. 1940). Het zijn enkele
van de tegeltableaus die in deze qua
omvang bescheiden expositie worden
tentoongesteld. Aan het begin van de 20e
eeuw begonnen kleine kruideniersketens in
Nederland aan een opmars. Zij vernieuwden
hun winkels met een breder assortiment
A-merken, introduceerden koffie en thee
en presenteerden vernieuwde winkels met
een chique en hygiënische uitstraling. Vijftig
jaar lang was P. de Gruyter & Zn de grootste
kruidenier van Nederland. In de winkels
van deze grootgrutter werden prachtige
tegeltableaus met exotische scènes
van herkomstgebieden of oogstscènes
aangebracht. Maar ook bij kleinere bedrijven
als slagerijen, kaas- en boterwinkels, bakkers
en viswinkels werden de interieurs verrijkt
met sfeervolle tegelwanden. In deze
expositie laat het Nederlands Tegelmuseum
voorbeelden zien van een prachtige en rijke
tegelcultuur, waarvan vandaag de dag nog
maar weinig op locatie bewaard is gebleven.

Schoonhoven - Nederlands Zilvermuseum
0182-385612 / www.zilvermuseum.com
Dynasty, Glinster & Glamour; t/m 8
maart 2020.
De Koninklijke van Kempen en
Begeer ontstond in 1919 door een fusie
van de Koninklijke Utrechtse Fabriek
van Zilverwerken en de in Voorschoten
gevestigde zilverfabriek J.M. van Kempen en
Zonen.
De tentoonstelling vertelt het verhaal
van de familie van Kempen en de familie
Begeer, die beide een hoofdrol speelden
in de geschiedenis van dit bedrijf. Bij het
bekijken van deze tentoonstelling maakt de
bezoeker kennis met het relaas achter de
beide dynastieën, de families van Kempen
en Begeer, en de zilveren schatten die zij
maakten. Onder de ontwerpers die in de
loop der jaren verbonden waren aan van
Kempen en Begeer bevinden zich namen
als de uit Wenen afkomstige Christa
Ehrlich, Jac. J. van Goor (ontwerper van
penningen), en de veelzijdig kunstenaar en
ontwerper Jan Eisenloeffel. Tegelijkertijd
met deze tentoonstelling verscheen het
boek 'De ontwerpen van mijn opa Carel J.A.
Begeer', samengesteld door kleindochter
Jette Begeer (zie elders in deze Rond 1900

Banner van website tentoonstelling Dynasty, Glinster & Glamour, Zilvermuseum, foto Carla Leijen.
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Naambord Albert van Essen.

voor een bespreking van dit bijzondere
boekwerk).
Voorburg - Museum Swaensteyn
070-3861673 / www.swaensteyn.nl
Rijk in Eenvoud – Albert van Essen;
t/m 24 november.
Van de Voorburgse architect Albert van
Essen (1890-1967) werden tussen 1925 en
1940 in Voorburg meer dan honderd door
hem ontworpen huizen en andere panden
gebouwd. Als architect liet Van Essen zich
inspireren door de Nieuwe Haagse School,
maar voegde daarbij ook elementen van de
Amsterdamse School aan zijn ontwerpen
toe. Van Essen werkte daarbij nauw samen
met de eveneens Voorburgse kunstenaar
Aad de Heij (1899-1973) die gevelstenen en
beeldhouwwerken voor de gebouwen van
Van Essen ontwierp en vervaardigde. Van 30
augustus t/m 24 november is er in Museum
Swaensteyn een tentoonstelling onder de
titel 'Rijk in Eenvoud', waarin aan de hand
van originele schetsen, bouwtekeningen,
sculpturen en interieurstukken een beeld
wordt getoond van het werk van Van Essen
en De Heij (de VVNK heeft een subsidie
toegekend voor een publicatie over
Albert van Essen, auteur Ernst Manger en
anderen; een VVNK-excursie naar Museum
Swaensteyn is gepland voor zaterdag 19
oktober, zie verder bij Evenementen).

Winterswijk - Villa Mondriaan
0543-515400 / www.villamondriaan.nl
Mondriaan
de
Mesquita; 27
september t/m 1 maart 2020.
In de tentoonstelling Mondriaan de
Mesquita wordt Piet Mondriaan (18721944) op één lijn gezet met graficus,
sierkunstenaar en tekenaar Samuel
Jessurun de Mesquita (1868-1944). De
generatiegenoten Mondriaan en De
Mesquita hadden eenzelfde doel om de
werkelijkheid te abstraheren om daarmee
tot een zo objectief mogelijk beeld te
komen. Beiden kwamen om in 1944
maar Mondriaans werk is na de Tweede
Samuel Jessurun de Mesquita,
zelfportret met cactus, 1926-1929,
collectie Joods Historisch Museum.

Wereldoorlog gevierd en Mesquita's werk
bijna vergeten. Terwijl er in Mondriaans
oeuvre bijna één rechte lijn richting
abstractie zit, is het werk van Mesquita een
afwisseling van fantasie en werkelijkheid,
waarin hij altijd blijk geeft van zijn bijzonder
grafisch vakmanschap. Het is na de tweede
wereldoorlog het succes van Mondriaan en
De Stijl dat de aandacht geheel wegtrekt van
de Mesquita. De expositie Mondriaan de
Mesquita toont niet alleen het oeuvre van
beide kunstenaars, maar bevraagt impliciet
ook de samenstelling van de canon van de
Nederlandse kunstgeschiedenis.
Woerden - Stadsmuseum Woerden
0348-431008 /
www.stadsmuseumwoerden.nl
Boeren van toen. De Haagse School
in het Groene hart tot 1900; t/m 10
november.
Een expositie die het boerenleven
van 150 jaar geleden laat zien, door de
ogen van de Haagse School. Het Groene
Hart had een enorme aantrekkingskracht

op deze groep schilders. Ze schilderden
niet alleen het prachtige, oer-Hollandse
landschap met dramatische wolkenluchten
en groene weiden maar ook haar bewoners.
De tentoonstelling laat werken zien van
schilders als Jozef Israëls, Anton Mauve,
Jan Hendrik Weissenbruch, Cornelis
Vreedenburgh, Willem Roelofs, Jan Willem
van Borselen, Paul Gabriël, Bernard
Blommers en Theophile de Bock. In de
expositie wordt door middel van foto's en
interviews op een touchscreen verteld wat
er nog over is van het boerenbestaan en de
boerderijen in deze streek. Welke waarde
hebben ze en hoe bepalen ze nu nog de
identiteit van het Groene Hart?

Websitebanner tentoonstelling 'Boeren van toen'.
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Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
Amsterdam - Museum Het Schip
020-6868595 / www.hetschip.nl
Zonnestraal, Schip op de heide;
t/m 12 januari 2020.
Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Gustaaf van de Wall Perné (1877-1911) –
Schenking uit de collectie M. Rumpff;
t/m 27 oktober.
Assen - Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse
schilderkunst (1860-1910);
t/m 3 november.
Den Haag - Louis Couperus Museum
070-3640653 / www.louiscouperusmuseum.nl
Een orchidee tussen de aardappels. Louis
Couperus bespot, in woord en beeld;
t/m 20 oktober.

www.vvnk.nl

Huizen - Huizer Museum
035-5250223 / www.huizermuseum.nl
Van Bot naar Pot, ESKAF Huizen 19271934;
t/m 2 november. Op zaterdag 19 oktober
is er een VVNK-excursie naar deze
tentoonstelling.

secretariaat

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

redactie

Leerdam - Nationaal Glasmuseum
0345-612714 / www.nationaalglasmuseum.nl
Glas In Zicht – Glas in de architectuur
1850-heden;
t/m 3 nov. 2019. Op zaterdag 7 september
was er een VVNK-excursie naar deze
tentoonstelling.
Roermond - Cuypershuis
0475 – 359102 / www.cuypershuisroermond.nl
Atelier Frans Nicolas;
t/m 16 februari 2020.
Tilburg - Nederlands Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Bauhaus&|Modern Textiel in Nederland;
t/m 3 november. Op zaterdag 2 november
is er een VVNK-excursie naar deze
tentoonstelling.
Tilburg - Textielmuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Chris Lebeau | Flora en Fauna;
t/m 1 dec. 2019.
Steenwijk - Stadsmuseum Steenwijk
0521-511704 / www.stadsmuseumsteenwijk.nl
Expositie ESKAF Steenwijk 1919-1927,
zomer 2019. Op zaterdag 27 juli was er een
VVNK-excursie naar deze tentoonstelling.

Rond 1900

teksten (tijdelijk)

Maarten Nubé
071- 5172856
redactie@vvnk.nl

vormgeving

Eef de Hilster
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e.de.hilster@hccnet.nl

