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Grenzen

We	 hebben	 het	 in	 onze	 vereniging	
vaak	 over	 'onze	 periode'.	 Die	 duurde	 van	
1880	 tot	 1940.	 En	 daarbij	 moet	 het	 gaan	
om	 beeldende	 kunst	 en	 architectuur	 van	
Nederlandse	kunstenaars	of	om	'kunst	van	in	
Nederland	gewerkt	hebbende	kunstenaars'.	
Het	 bestuur	 houdt	 de	 grenzen	 van	 ons	
interessegebied	 nauwlettend	 in	 de	 gaten.	
Bij	Rond 1900,	de	website,	de	evenementen,	
de	 symposia	 en	 bij	 het	 toekennen	 van	
bijdragen	uit	ons	Fonds	Studie	en	Publicatie.	
Nu	betreft	het	 gelukkig	een	 lange	periode	
met	 uiteenlopende	 stromingen,	 scholen	
en	 bewegingen.	 Soms	 zelfs	 tegelijkertijd	
verschillende,	zoals	de	Amsterdamse	school	
en	De	 Stijl.	Waarbij	 de	 deelnemers	 elkaar	
flink	 de	 maat	 namen	 als	 men	 niet	 zuiver	
in	 de	 leer	was.	Dat	 levert	 interessante	 en	
vermakelijke	 verhalen	 op.	 Met	 die	 lange	
periode	 kunnen	 we	 vele	 kanten	 op.	 De	
VVNK	biedt	dan	ook	voor	elk	wat	wils.	En	
natuurlijk	kan	je	erover	twisten	of	'Nieuwe	
Kunst'	in	de	naam	van	de	vereniging,	een	term	
die	destijds	veel	meer	in	zwang	was	dan	nu,	
wel	de	lading	van	ons	interessegebied	dekt.	
Zeker	 is	 dat	 de	 periode	 van	 de	 'Nieuwe	
Kunst'	veel	korter	is	dan	'onze	periode'.	We	
weten	 ook	 heus	 wel	 dat	 de	 belangstelling	
van	 sommige	 leden	 zo	 ongeveer	 ophoudt	
bij	 de	Amsterdamse	 school.	 Die	 'twist',	 of	
liever	gezegd	de	discussie	over	ons	gebied	
willen	we	als	bestuur	wel	eens	voeren.	We	
zijn	 van	 plan	 om	 dat	 in	 een	 later	 stadium	
ook	te	doen,	mogelijk	aan	de	hand	van	een	
discussiestuk.	

Er	zijn	ook	leden	die	wel	een	voorkeur	
hebben,	 maar	 zich	 niet	 zo	 bekommeren	

om	al	 die	 grenzen,	 en	 soms	 zelfs	 alleseter	
zijn.	 Een	 modern	 gebouw	 van	 de	 Iraaks/
Britse	 architecte	 Zaha	 Hadid	 (1950-2016)	
kan	mij	bijvoorbeeld	evenzeer	bekoren	als	
een	glazen	vaas	van	Chris	Lebeau,	al	zijn	het	
geen	vergelijkbare	grootheden.	Hadids	A box 
of ideas	is	in	Appingedam	te	bewonderen.	Ze	
heeft	weliswaar	in	Nederland	gewerkt,	maar	
weer	 niet	 in	 'onze	 periode'.	Zo	 eenkennig	
zijn	 veel	 van	 onze	 leden	 trouwens	 niet.	
Hedendaagse	kunst	en	architectuur	blijken	
evenzeer	te	worden	gewaardeerd	als	kunst	
uit	 1880	 tot	 1940.	 Dat	 ook	 'buitenlandse'	
kunst	 niet	 wordt	 versmaad	 was	 wel	 te	
merken	 aan	 het	 enthousiasme	 tijdens	 de	
buitenlandse	 reizen	 die	 de	 VVNK	 heeft	
georganiseerd,	 zoals	 de	 reis	 in	 2018	 naar	
Riga.	 En	 we	 hopen	 met	 de	 buitenlandse	
reis	naar	Glasgow	van	14	t/m	18	mei	2020,	
onder	meer	 naar	 gebouwen	 en	 kunst	 van	
Charles	 Rennie	 Mackintosh,	 onze	 leden	
opnieuw	 een	 plezier	 te	 doen.	Toegegeven,	
zowel	 in	 Riga	 als	 in	Glasgow	 gaat	 het	 om	
een	variant	van	de	Nieuwe	Kunst,	al	waren	
de	gebouwen	 in	Riga	heel	wat	uitbundiger	
en	barokker	dan	in	Nederland.

Grenzen	zijn	soms	niet	zo	scherp.	Gjalt	
Welling	 schreef	 in	 de	 vorige	 Rond 1900	
een	 boeiend	 artikel	 over	 Gunta	 Stölzl,	 de	
Zwitserse	kunstenares	die	in	Duitsland	was	
geboren	en	niet	in	ons	land	heeft	gewerkt.	
Maar	Gjalt	vertelde	dat	hij	haar,	'een	oudere	
dame',	 al	 in	1973	 in	Groningen	bij	Monika	
Stadler,	de	dochter	van	Stölzl	had	ontmoet,	
toen	 nog	 zonder	 te	 weten	 hoe	 belangrijk	
haar	 leidende	 rol	 bij	 de	 Weberei	 van	 het	
Bauhaus	is	geweest.	Die	dochter	is	onlangs	
lid	van	onze	vereniging	geworden.	Van	harte	
welkom,	Monika!	We	zijn	blij	met	weer	een	
'nazaat'	erbij.	De	Nederlandse	textielfabriek	
Van	 Besouw,	 bekend	 van	 het	 katoenen	
lusjestapijt,	 heeft	 bovendien	 een	 aantal	

VAN DE VooRzITTER

stoffen	 van	Gunta	 uitgevoerd.	Die	 hebben	
we	de	afgelopen	maand	nog	kunnen	zien	in	
de	tentoonstelling	Bauhaus& | Modern Textiel 
in Nederland	 in	 het	Textielmuseum	 tijdens	
onze	excursie	naar	Tilburg.	Er	bestaat	een	
zegenrijke	band	met	Nederland,	wil	ik	maar	
zeggen.	Dat	maakt	Stölzl	al	met	al	toch	een	
beetje	'in	Nederland	gewerkt	hebbend'.	

Ik	 weet	 niet	 of	 mijn	 grenzen	 vervaagd	
zijn,	 maar	 ik	 zag	 onlangs	 een	 mooie	
link	 tussen	 Zwitserland	 en	 Nederland.	
Afgelopen	september	heeft	een	aantal	leden	
de	 prachtige	 tentoonstelling	 Glas	 in	 de	
architectuur	 in	het	Nationaal	Glasmuseum	
in	 Leerdam	 bekeken.	 Daar	 zagen	 we	 hoe	
Berlage	 Leerdamse	 glazen	 bouwstenen	 in	
enkele	 gebouwen	 toepaste.	 En	 ook	 hoe	
hij	 in	 1894	 glazen	 bouwstenen	 van	 de	
Zwitserse	 ontwerper	 Gustave	 Falconnier	
(1845-1913)	 in	 zijn	 -	 helaas	 afgebrande	 -	
gebouw	 voor	 verzekeringsmaatschappij	
'de	 Algemeene'	 aan	 het	 Damrak	 in	
Amsterdam	 heeft	 toegepast.	 Een	 aantal	
van	 die	 Zwitserse	 stenen	 was	 ook	 in	
het	 Nationaal	 Glasmuseum	 te	 zien.	 Het	
Metropolitan	Museum	of	Art	 in	New	York	
heeft	ze	ook	in	de	collectie.	Kunsthistorisch	
gezien	 interessant,	 al	 heeft	 die	 Falconnier	

waarschijnlijk	nooit	 in	ons	 land	gewerkt….	
Wie	 schetst	 mijn	 verbazing	 toen	 ik	
onlangs	 in	een	 gebouw	van	de	 voormalige	
'Bredasche	bieren'	aan	de	Zwetstraat	42	in	
Den	Haag,	 behalve	 twee	 grote	 Rozenburg	
tegeltableaus,	 een	 raam	 met	 holle,	 glazen	
Falconnier-stenen	 zag	 (afb.	 1).	Tot	 dan	 toe	
bleek	 dat	 raam	 bij	 de	 glazen-bouwsteen-
deskundige	 van	 de	 Rijksdienst	 voor	 het	
Cultureel	Erfgoed	onbekend.	Wel	is	bekend	
dat	 Falconnier-stenen	 in	 een	 paar	 andere	
gebouwen	 in	 ons	 land	 zitten,	 zoals	 in	 het	
Libanon	Lyceum	in	Rotterdam.	Heel	blij	was	
ik	toen	ik	kort	daarna	precies	zo'n	geblazen	
bouwsteen	 kon	 bemachtigen	 voor	 mijn	
glasverzameling	(afb.	2).	

Heeft	u	ook	zo'n	verhaal?	Vertel	het	ons.	
Over	 grenzen	overgaan	 gesproken.	Op	

27	januari	worden	we	in	Brussel	ontvangen	
op	de	BRAFA	 (Brussels	Art	Fair),	 en	onze	
tweejaarlijkse	 reis	 gaat	 in	 mei	 dus	 naar	
Glasgow.	Zie	elders	in	dit	nummer.	Hopelijk	
gaan	we	weer	een	rijk	2020	tegemoet.	Het	
bestuur	wenst	u	daarbij	veel	gezondheid	en	
rooskleurigheid,	een	interessant	VVNK-jaar,	
en	ook	 zo	 nu	 en	 dan	 grensoverschrijdend	
kunstplezier.

Eddy	Engelsman

Afb. 1. Glazen bouwstenen van Gustave Falconnier, 
type nr. 9, in muur Zwetstraat 42, Den Haag. 

Afb. 2. Gustave Falconnier, 
glazen bouwsteen type nr. 9,

 (lxbxd) 20 x 14 x 12 cm.
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verzekeringsmaatschappij	 gebouwd	 en	 is	
nu	 in	 eigendom	 van	Vereniging	 Hendrick	
de	 Keyser.	 Het	 gebouw	 is	 samen	met	 het	
ernaast	 liggende	 politiebureau	 ontworpen	
door	Alexander	Kropholler	(1881-1973)	in	
de	 stijl	 van	het	 traditionalisme.	Kropholler	
werd	 geïnspireerd	 door	 middeleeuwse	
voorbeelden	 (trapgevels),	 maar	 ook	
door	 de	 vormentaal	 van	 Berlage;	 grote,	
monumentale	 gevels,	 gecombineerd	 met	
zadeldaken.	Veel	van	Krophollers	gebouwen	
zijn	 uitgevoerd	 in	 grote	 helderrode	
bakstenen,	 zoals	 het	 Van	 Abbemuseum,	
de	 raadhuizen	 van	 Wateringen,	 Heesch,	
Leidschendam,	en	kerken	als	de	Petruskerk	
in	Leiden.	Kropholler	was	tot	in	alle	details	
verantwoordelijk	voor	het	gebouw.	Ook	het	
interieur	 en	 de	meubelen	 van	Het	Hooge	

Huys	 en	 politiebureau	 werden	 door	 hem	
ontworpen.

Drie generaties
In	 Stedelijk	 Museum	 Alkmaar	 wordt	

t/m	 26	 januari	 2020	 een	 tentoonstelling	
georganiseerd	over	De Toorop Dynastie.	Wie	
de	 oeuvres	 van	 Jan	 Toorop	 (1858-1928),	
Charley	 Toorop	 (1891-1955)	 en	 Edgar	
Fernhout	 (1912-1974)	 afzonderlijk	 bekijkt,	
ziet	 drie	 zeer	 verschillende	 kunstenaars	
die	 ieder	 een	 markante	 eigen	 stijl	 hebben	
ontwikkeld.	 Maar	 wie	 bepaalde,	 goed	
uitgezochte	individuele	werken	van	de	drie	
generaties	 naast	 elkaar	 zet	 en	 vergelijkt,	
ziet	 opeens	 sterke	 verwantschappen.	
In	 de	 tentoonstelling	 en	 gelijknamige	
publicatie	 worden	 de	 onderlinge	 relaties	

Zaterdag 18 januari 2020 in 
Alkmaar.
Uitreiking Scriptieprijzen 2019 
gecom bineerd met een bezoek aan 
Het Hooge Huys en tentoonstelling 
De Toorop Dynastie.

Op	 zaterdag	 18	 januari	 zullen	 weer	
de	 tweejaarlijkse	 scriptieprijzen	 worden	
uitgereikt.	 De	 VVNK	 heeft	 studenten	
kunstgeschiedenis,	 cultuurwetenschappen	
en	 architectuur	 die	 een	 scriptie	 hebben	
gemaakt	 op	 het	 gebied	 van	 kunst	 en/of	
architectuur	 in	 de	 periode	 1880-1940,	
gevraagd	mee	 te	 doen.	 Een	 onafhankelijke	
commissie	 onder	 leiding	 van	 Lieske	Tibbe	
beoordeelt	de	scripties.	De	winnaars	zullen	
een	presentatie	houden	over	hun	onderwerp.	
De	prijzen	worden	uitgereikt	in	Stadskaffee	
Laurens,	 het	 voormalig	 politiebureau.	 Dit	

gebouw	was	met	een	poort	verbonden	met	
het	 pand	 Het	 Hooge	 Huys.	 Beide	 panden	
werden	gebouwd	in	1931	naar	een	ontwerp	
van	architect	Alexander	Kropholler.

Na	 de	 uitreiking	 en	 de	 lunch	 is	 een	
bezoek	 gepland	 aan	 Het	 Hooge	 Huys	 en	
aan	 de	 tentoonstelling	 De Toorop Dynastie	
in	 Stedelijk	 Museum	Alkmaar.	 Omdat	 we	
uitgaan	van	maximaal	40	deelnemers	 is	de	
groep	 in	 tweeën	 gesplitst	 en	wisselen	we.	
De	afstand	tussen	museum	en	het	pand	Het	
Hooge	Huys	bedraagt	150	meter.

Het Hooge Huys
Eerder	 (februari	 2019)	 heeft	 de	VVNK	

al	een	poging	ondernomen	om	Het	Hooge	
Huys	te	bezoeken.	Maar	destijds	was	men	de	
sleutel	vergeten	☹.	Voor	degenen	die	zich	de	
informatie	over	Het	Hooge	Huys	niet	meer	
herinneren	 een	 korte	 samenvatting:	 Het	
pand	met	de	naam	Het	Hooge	Huys	werd	
in	opdracht	van	de	voormalige	gelijknamige	

EVENEMENTEN (1)

Het Hooge Huys (foto website Ver. Hendrick de Keyser, Joop Elsinga).

Programma	Alkmaar

10:30	uur Ontvangst	met	koffie/thee	en	petit	four.

11:00	uur Buitengewone	Algemene	Ledenvergadering:
	- Voorgenomen	benoeming	Michel	Didier	(zie	elders	in	de	nieuwsbrief,	
Mededelingen	bestuur).

11:10	uur Verslag	voorzitter	commissie	scriptieprijzen
	- Uitreiking	scriptieprijzen.
	- Presentatie	winnaars	scriptieprijzen.

13:00	uur Lunch.
14:00	uur 	- Start	rondleiding	gebouw	Het	Hooge	Huys

	- Start	rondleiding	De Toorop Dynastie in	Stedelijk	Museum	Alkmaar..
14:45	uur Wisselen	van	groepen.
15:00	uur 	- Start	rondleiding	De Toorop Dynastie in	Stedelijk	Museum	Alkmaar

	- Start	rondleiding	gebouw	Het	Hooge	Huys.
15:45	uur Eventueel	napraten	in	museum.

VVNK Nieuwsbrief 2019 nr x pagina 4
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en	 verwantschappen	 tussen	 de	 drie	
kunstenaarsgeneraties	 getoond,	 waarbij	
Charley	als	het	 scharnierpunt	 functioneert.	
De	 VVNK	 heeft	 de	 publicatie	 bij	 de	
tentoonstelling	 financieel	 ondersteund,	
waardoor	 we	 nu	 gratis	 toegang	 en	 een	
toelichting	van	een	rondleider	hebben.	Wel	
graag	 de	 Museumkaart	 of	 Rembrandtpas	
tonen.

Aanmelding en kosten 
Aanmelding	 vóór	 13	 januari	 via	 de	

website	 www.vvnk.nl/evenementen.	 De	
kosten	voor	deze	excursie	bedragen	€	25	
voor	leden	en	€	30	voor	introducees.	

Het	maximum	aantal	deelnemers	is	40.

Adres en bereikbaarheid 
Stadskaffee	 Laurens,	 Kerkplein	 9,	
Alkmaar
Stedelijk	Museum	Alkmaar,	Canadaplein	1,	
Alkmaar.
Het	Hooge	Huys,	 Sint	 Laurensstraat	 1,	
Alkmaar.

Het	 Stadskaffee	 bevindt	 zich	 op	 10	
min.	 loopafstand	 van	 het	 station.	 Uit	 het	
station	 gaat	 u	 rechtsaf	 de	 Stationsweg	 in.	
Aan	het	einde	van	de	weg	links	het	Scharlo	
op.	Loop	rechtdoor	langs	de	stadsrotonde,	
de	 brug	 over	 en	 de	 Gasthuisstraat	 in.	 In	
het	 verlengde	 van	 deze	 straat	 vindt	 u	 het	
Kerkplein	met	het	Stadskaffee	Laurens.

Telefonische bereikbaarheid op de 
dag zelf 
Kees	van	der	Geer		 06	53	81	12	60
Eddy	Engelsman	 06	20	20	47	11

Omslag publicatie 'De Toorop Dynastie',
 Waanders & de Kunst.
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Bezoek aan het 
Huizer Museum op 
19 oktober 2019.
Foto's
1 en 3: Toine 
Verschuuren
2: Maarten Nubé
4 t/m 9: Eef de 
Hilster 
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voor	 recente	 informatie	 de	 app	 van	 STIB-
MIVB	(Brussel	transport).

	
Telefonische bereikbaarheid
Eddy	Engelsman	 06	20	20	47	11
Kees	van	der	Geer	 06	53	81	12	60

Programma	Brussel
11:00	uur Ontvangst	bij	de	entreehal;	deelnemers	krijgen	badges	en	de	

toegangskaarten	uitgereikt.
11:30	uur Bezoek	aan	de	beurs	in	gezelschap	van	een	persoonlijkheid	uit	de	

kunstwereld;	er	wordt	gepoogd	iemand	te	vinden	die	kennis	heeft	van	
'onze'	periode	1880-1940.

12:30	uur Uitgebreid	lunchbuffet	met	champagne	en	andere	drankjes.
Na	de	lunch	kunt	u	de	beurs	op	eigen	gelegenheid	verder	ontdekken	
(open	tot	19:00	u)	

16:00	uur Mogelijkheid	om	een	lezing	bij	te	wonen	in	het	kader	van	de	BRAFA	Art	
Talks.	

Bij	vertrek	ontvangt	u	een	catalogus.

Maandag 27 januari 2020
Bezoek aan de BRAFA (Brussels 
Art Fair), Brussel, België.

De	BRAFA	(Brussels	Art	Fair)	heeft	de	
VVNK	 uitgenodigd	 voor	 een	Vriendendag	
op	de	BRAFA	op	maandag	27	januari	2020.	
De	BRAFA	trekt	jaarlijks	meer	dan	65.000	
bezoekers.	 Zowel	 'kopers'	 als	 'kijkers'	 zijn	
welkom.	 De	 beurs	 wordt	 van	 zondag	 26	
januari	t/m	zondag	2	februari	2020	gehouden	
en	is	in	65	jaar	uitgegroeid	tot	een	belangrijk	
internationaal	evenement.	Het	is	de	oudste	
kunstbeurs	 ter	wereld,	 en	 behoort	 tot	 de	
top	5	kunst-	en	antiekbeurzen.	Aan	de	beurs	
doen	133	kunsthandels	uit	14	 landen	mee:	
variërend	van	kunst	uit	de	klassieke	oudheid	
tot	hedendaagse	kunst.	Er	is	ook	altijd	veel	
werk	 van	 Nederlandse	 kunstenaars	 uit	
de	 periode	 1880-1940	 te	 zien.	Volgens	 de	
organisatie	 is	 de	 BRAFA	 niet	 slechts	 een	
kunstbeurs,	 maar	 een	 gebeurtenis	 gewijd	
aan	 de	 bevordering	 van	 kunst	 in	 al	 zijn	
vormen.	Op	www.brafa.art	is	meer	te	zien.	

Er	kunnen	maximaal	30	leden	deelnemen.	
De	 entreekaart,	 de	 groepsrondleiding,	 het	
uitgebreide	 lunchbuffet	 met	 drankjes,	 de	
catalogus,	en	-	desgewenst	-	de	BRAFA	Art	
Talk	worden	u	kosteloos	 aangeboden.	Het	
enige	dat	u	zelf	moet	regelen	en	betalen	is	de	
reis.	U	kunt	uw	deelname	onderdeel	maken	
van	een	aangenaam	weekend.	 In	Brussel	 is	
veel	 interessants	uit	 'onze'	periode	te	zien	
(www.visit.brussels/artnouveau).	 Omdat	
het	gratis	 is	 zouden	 leden	geneigd	kunnen	
zijn	snel	 te	reageren	om	 later	 te	besluiten	
of	men	ook	echt	gaat.	Vorig	jaar	leidde	dat	
tot	enkele	 lege	plaatsen	die	helaas	niet	op	
korte	 termijn	 konden	 worden	 ingevuld.	

Meldt	u	zich	dus	aan	als	u	van	plan	bent	deel	
te	nemen.	

De	 art	 fair	 wordt	 gehouden	 in	
Tour	 &	 Taxis,	 een	 imposant	 voormalig	
goederenstation	en	industriële	opslagplaats	
uit	 1900-1910,	 ontworpen	 door	 Constant	
Bosmans	 en	 Henri	 Vandeveld	 (niet	 te	
verwarren	 met	 Henry	Van	 de	Velde).	 Op	
internet:	'Thurn	en	Taxis'.	

Aanmelding
Leden	 kunnen	 zich	 aanmelden	 vóór	

maandag	 6	 januari	 2020	 via	 onze	 website	
www.vvnk.nl/evenementen.	 Er	 zijn	 geen	
kosten	 aan	 verbonden,	 behalve	 de	 kosten	
van	de	door	uzelf	te	regelen	reis.	Maximum	
aantal	deelnemers:	30.

Adres en bereikbaarheid
Tour	&	Taxis
Avenue	du	Port	88/Havenlaan	88
1000	Brussel
Rondom	 het	 gebouw	 zijn	

parkeerplaatsen:	Havenlaan	86C.	
Vanaf	 treinstation	 Brussel	 Noord	

(Noordstation)	 is	 het	 15	 minuten	 lopen.	
Vanaf	 station	 Brussel	 Noord	 vertrekken	
ook	veelvuldig	bussen,	die	 alle	bij	 de	halte	
Thurn	en	Taxis	stoppen:

Bus	 14	 richting	Heizel,	 Bus	 88	 richting	
UZ-VUB,	Bus	20	richting	Hunderenveld	en	
Bus	 57	 richting	 Militair	 Hospitaal.	 Bekijk	

EVENEMENTEN (2)

Tour & Taxisgebouw Brussel
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Noteer alvast de datum:
Algemene Leden vergadering op 
21 maart 2020 in  Assen.

De	VVNK	Algemene	 Ledenvergadering	
zal	 komend	 jaar	plaats	 vinden	op	 zaterdag	
21	 maart,	 in	 de	 Gedeputeerde	 Statenzaal	
van	 het	 Drents	 Museum	 (het	 voormalig	
Provinciehuis)	 te	 Assen.	 Wij	 combineren	
deze	 ALV	 met	 een	 bezoek	 aan	 (en	 een	
inleiding	over)	de	tentoonstelling	'Barbizon	
van	het	Noorden'.	En	mogelijk	kunnen	we	
op	deze	dag	ook	de	recente	aanwinst	 van	
het	Drents	Museum,	het	schilderij	'Onkruid	
verbrandende	boer	(1883)'	van	Vincent	van	
Gogh,	bewonderen.	Nadere	informatie	volgt	
in	de	eerste		Rond 1900	van	2020,	die	eind	
februari	 zal	 verschijnen.	 Maar	 u	 kunt	 de	
datum	dus	al	vast	noteren.

Art Deco 2.0 Beurs Den Haag 
Oproep vrijwilligers.

Goed	 Nieuws!	 Na	 enkele	 jaren	 van	
afwezigheid	 vindt	 van	 14	 tot	 16	 februari	
weer	de	Nationale	Art	Deco	Beurs	plaats:	

de	beurs	voor	 toegepaste	kunst	en	design	
uit	 de	 periode	 1880-1980.	 Ditmaal	 in	 het	
Venduehuis	 aan	 de	 Nobelstraat	 te	 Den	
Haag	 (op	 loopafstand	van	de	Grote	Kerk).	
De	 beurs	 wordt	 georganiseerd	 door	 de	
Stichting	Art	Deco	 2.0,	 en	 het	 evenement	
kreeg	ook	de	naam	Art	Deco	2.0.

Aan	de	beurs	wordt	door	meer	dan	20	
exposanten	deelgenomen	die	tezamen	een	
grote	 diversiteit	 aan	 toegepaste	 kunst	 uit	
de	 periode	 1880-1980	 voor	 het	 voetlicht	
zullen	 brengen.	 Verder	 zijn	 er	 tijdens	 de	
beursdagen,	 in	 de	 ochtenden	 van	 11.00-
12.00	uur,	lezingen	door	Frans	Leidelmeijer,	
Jan	 de	 Bruijn	 (Kunstmuseum	 Den	 Haag)	
en	 Ernst	 van	 Alphen.	 Zie	 voor	 nadere	
informatie	hierover	www.artdeco20.nl.	

Evenals	 voorheen	 zal	 de	 VVNK	 een	
plaats	op	de	beurs	hebben	waar	we	vooral	
nieuwe	 leden	 willen	 werven	 en	 werken	
aan	 onze	 naamsbekendheid.	 Om	 de	 stand	
te	 bemensen	 zoeken	 we	 vrijwilligers.	Wilt	
u	uw	steentje	bijdragen	door	een	of	meer	

MEDEDELINGEN BESTUUR

Voormalig Provinciehuis Assen, afbeelding Wikipedia.

Bezoek aan Tilburg op 
2 november 2019.
Foto's Greetje & Eddy 
Engelsman.
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Voor	een	gewoon	lid	is	de	contributie	€	35	
per	 jaar.	Voor	 jongeren	 en	 partners	 €	 25.	
Een	 lidmaatschap	met	 introducé	gaat	€	60	
per	 jaar	 kosten.	 Met	 die	 verhoging	 willen	
we	met	name	het	fonds	Studie	&	Publicatie	
beter	vullen.	En	zo	de	belangstelling	voor	de	
Nieuwe	Kunst	blijven	stimuleren.

Henk	Nijhuis,	penningmeester

Nieuw bestuurslid

Op	 18	 januari	 as.	 voorafgaande	 aan	
de	 uitreiking	 van	 de	 scriptieprijzen	 wil	
het	 bestuur	 een	 Buitengewone	Algemene	
ledenvergadering	 inlassen.	 In	 deze	
vergadering	 zal	 als	 enig	 agendapunt	 de	
voorgenomen	 toetreding	 van	 de	 heer	
Michel	Didier	tot	het	bestuur	zijn.	Wij	zijn	
verheugd	 dat	 we	 een	 deskundige	 op	 het	
terrein	 van	 onze	 periode	 in	 de	 kunst	 en	
architectuur	 en	 iemand	 met	 ervaring	 met	
de	 pen	 en	 redactiewerkzaamheden	 bereid	
hebben	gevonden	toe	te	treden.	

Michel	 Didier,	 geboren	 1960	 in	
Clermont-Ferrand	 (Frankrijk),	 is	
kunsthistoricus	 met	 een	 brede	 kennis.	
Hij	 heeft	 een	 lange	 staat	 van	 dienst	 als	

onderzoeker,	auteur	(bijna	800	artikelen	en	
drie	 boeken)	 en	 spreker.	Zijn	 specialismen	
zijn	 kunst	 en	 muziek,	 kunst	 en	 literatuur,	
kunst	 en	 mythologie,	 art	 nouveau	 en	 art	
déco,	 mecenaat	 en	 exotisme,	 zoals	 Indië 
in Nederland.	 Zo	 schreef	 hij	 jaren	 over	
kunst,	 toegepaste	 kunst,	 film	 en	 fotografie	
in	De Groene Amsterdammer	 en	 het	Nieuw 
Israëlitisch Weekblad	 en	 tegenwoordig	 in	
Origine,	 en	 is	 hij	 de	 auteur	 van	 de	 boeken	
Pelgrimstocht door het leven. Reizen in de 
voetsporen van Vincent van Gogh	en	De ridder 
en de grootvorstin - kunst en leven van Willem 
II en Anna Paulowna.	 Momenteel	 werkt	
hij	 aan	 een	 publicatie	 over	Art	 Nouveau	
en	 nationalisme.	 Ook	 was	 hij	 jarenlang	
eindredacteur	 van	 het	 Nieuw Israëlitisch 
Weekblad,	 Origine	 en	 het	 online-tijdschrift	
Cosimo.

dagdelen	 in	 de	 stand	 aanwezig	 te	 zijn	 dan	
horen	wij	dat	heel	graag.	Laat	u	dit	dan	liefst	
vóór	de	kerstdagen	weten	maar	uiterlijk	10	
januari.	 Het	 gaat	 om	 'diensten'	 van	 11.00-
14.30	 uur	 of	 14.30-18.00	 uur.	 U	 kunt	 de	
data	onder	voorbehoud	opgeven.	Graag	een	
e-mail	 sturen	 naar	 evenementen@vvnk.nl	
onder	vermelding	'beurs'.	U	mag	ook	bellen	
naar	Wilma	Witteman	(06	15	24	04	39),	die	
ook	 het	 rooster	 zal	 opstellen.	 Men	 staat	
met	twee	vrijwilligers	en	u	ontvangt	bericht	
met	nadere	instructies.

U	heeft	gratis	toegang	en	u	kunt	buiten	
uw	'dienstperiode'	natuurlijk	zelf	rondkijken.	

We	horen	heel	graag	van	u!

VVNK-buitenlandreis 2020:
Glasgow en Mackintosh.

Per	 e-mail	 hebben	 alle	 VVNK-leden	
bericht	 ontvangen	 over	 de	 geplande	
VVNK	 Buitenland	 excursie	 naar	 Glasgow,	
14-18	 mei	 2020.	 Aan	 leden	 van	 wie	 wij	
niet	 over	 een	 e-mailadres	 beschikken	
is	 de	 informatie	 per	 post	 gestuurd.	 Het	
bezoek	 aan	 Glasgow	 staat	 in	 het	 teken	
van	 de	 zogenaamde	 Glasgow	 Four,	 de	
kunstenaars	en	ontwerpers	Charles	Rennie	

Mackintosh,	 Margaret	 Macdonald,	 James	
Herbert	 MacNair	 en	 Frances	 Macdonald.	
Naast	 bezoeken	 aan	 musea	 en	 gebouwen	
in	 Glasgow	 (o.a.	 Kelvingrove	 Museum,	
Huntarian	Museum,	The	Mackintosh	House,	
Queen's	Cross	Church,	Willow	Tea	Rooms,	
House	 for	 an	 Art	 Lover,	 Scotland	 Street	
School	 Museum)	 staat	 ook	 een	 trip	 naar	
het	plaatsje	Helensburgh	 (circa	50	km	van	
Glasgow)	op	het	programma,	waar	het	door	
Mackintosh	ontworpen	The	Hill	House	zal	
worden	bezocht.	Alle	informatie	over	deze	
reis,	 het	 programma,	 de	 eraan	 verbonden	
kosten,	 en	 de	 wijze	 van	 aanmelden	 zijn	
in	 het	 aan	 de	 leden	 verstuurde	 bericht	
opgenomen.	 Indien	 u	 geen	 bericht	 hebt	
ontvangen,	neem	dan	contact	op	met	Kees	
van	der	Geer,	secretaris@vvnk.nl.	

Van de penningmeester

Herinnering aan de 
contributieverhoging.
Half	 januari	 krijgen	 alle	 leden	 weer	

een	nieuwe	 ledenpas,	nu	voor	2020.	Bij	de	
laatste	ledenvergadering	is	besloten	om	de	
contributie	met	 5	 euro	 te	 verhogen.	Vanaf	
1	januari	2020	gelden	de	volgende	tarieven:	

The May Queen, Margaret Macdonald (1900).

De vormgever van de VVNK betrapt door de VVNK-
secretaris in het Nationaal Glasmuseum.

Corrigendum
In	 de	 vorige	 	 Rond 1900	 (2019-

nr	 4)	 stond	 in	 de	 sectie	 'Nieuwe	
Kunstenaarsmonografieën'	 dat	 de	
monografie	 over	 Jacobus	 Abraham	
Huizinga	 (1861-1937)	 geschreven	 was	
door	Frans	Ootjers.	Dit	moet	zijn	Fred	
Ootjers.
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Eddy Engelsman

In 2016 kocht het Nationaal Glasmuseum 
in Leerdam zes glas-in-loodramen van Johan 
Thorn Prikker en Harm Kamerlingh Onnes. 
Ze komen oorspronkelijk uit het huis van 
kunstverzamelaar Hugo Tutein Nolthenius. Dit 
artikel gaat over drie van die ramen. Over het 
zeshoekige 'blauwe' raam van Johan Thorn 
Prikker (afb.	 1), en over de twee ronde ramen 
Vlinders (afb.	 2) en Flessen (afb.	 3) van Harm 
Kamerlingh Onnes. 

Inleiding
Kunstliefhebbers	willen	graag	weten	wie	

een	 raam	 heeft	 ontworpen,	 wanneer,	 en	
welk	atelier	het	heeft	uitgevoerd.	Op	Thorn	
Prikkers	 zeshoekige	 'blauwe'	 raam	 (afb.	 1)	
is	 dat	 allemaal	 niet	 te	 vinden.	Wel	 op	 één	
van	 Kamerlingh	 Onnes'	 ramen:	 het	 raam	

DE GLAS-IN-LooDRAMEN VAN 
JoHAN THoRN PRIKKER EN 
HARM KAMERLINGH oNNES IN 
HET NATIoNAAL GLASMUSEUM 
IN LEERDAM

(van boven naar beneden)
Afb. 1. Johan Thorn Prikker, Zeshoekig raam, 

Überfang glas in lood, ontwerp 1919, uitvoering 
1920, (hxb) 104 x 90 cm (glas-in-looddeel). 
Uitv.: Vereinigte Werkstätten für Mosaik und 

Glasmalerei Puhl&Wagner, 
Gottfried Heinersdorff, Berlijn/Treptow, 

Nationaal Glasmuseum, Leerdam, foto Ben Deiman.
Afb. 2. Harm Kamerlingh Onnes, Vlinders, 

glas in lood, ca. 1930, Ø 63 cm. 
Uitv.: wsch. Falet en Boedijn, Den Haag, 

Nationaal Glasmuseum, Leerdam.
Afb. 3. Harm Kamerlingh Onnes, Flessen,

 glas in lood, 1930, Ø 63 cm. 
Uitv.: Falet & Boedijn, Den Haag, 

Nationaal Glasmuseum, Leerdam.

Bezoek aan Voorburg op 2 november 2019.
Foto's Greetje & Eddy Engelsman.
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toegepaste	en	monumentale	kunst.	Hij	was	
een	overtuigd	anarchist	en	een	dwarsligger	
met	 een	 uitgesproken	 karakter,	 maar	 ook	
een	 harde	 werker.	 De	 kunstenaar	 en	 zijn	
werk	werden	vaak	afgewezen,	maar	werden	
tegelijkertijd	 grenzeloos	 bewonderd.	 "Tot 
de vingertoppen levendig, behield hij altijd den 
geest van den genialen 'straatjongen'[…]; hij 
was vrij en onbevangen.",	zo	herdacht	Albert	
Plasschaert	hem	na	zijn	dood	in	1932.	

Zijn	 vroege	 werk	 wordt	 tot	 het	
symbolisme	 gerekend.	 Maar	 in	 1892	
distantieert	 hij	 zich	 daarvan	 resoluut:	 "Ik 
ben veeleer een mysticist."	 Volgens	 hem	
probeerden	symbolisten	hun	voorstellingen	
te	 versterken	 door	 "het toevoegen van 
bloemen, krullen of andere flauwekul."	

Eind	 19e	 eeuw	 raakt	 Thorn	 Prikker	
bevriend	 met	 de	 Belgische	 architect/
ontwerper	Henry	van	de	Velde.	Door	hem	
beïnvloed	 gaat	Thorn	 Prikker	 boekbanden,	
stoffen	 en	 meubels	 ontwerpen	 in	 zijn	
eigen	 atelier/kunsthandel	 Arts	 and	 Crafts	
in	 Den	 Haag.	 Zijn	 werk	 wordt	 echter	 zo	
extreem	 en	 'on-Nederlandsch'	 gevonden,	
dat	 hij	 zich	 vervreemdt	 van	 de	 kring	
rond	 de	 invloedrijke	 architect-ontwerper	
H.P.	 Berlage	 en	 aanhangers	 van	 de	 meer	
rationalistische	 Nieuwe	 Kunst.	 Ze	 vinden	
zijn	werk	niet	 robuust	en	strak	genoeg,	 te	
floraal	en	te	decadent.	Thorn	Prikker	krijgt	
een	slechte	pers,	geen	opdrachten	meer	en	
raakt	in	financiële	problemen.	Teleurgesteld	
en	miskend	vertrekt	hij	in	1904	naar	Krefeld	
in	Duitsland.	

Duitsland
In	 Duitsland	 krijgt	 Thorn	 Prikker	 wel	

erkenning	en	waardering,	en	later	de	Duitse	
nationaliteit.	 Men	 beschouwt	 hem	 daar	
als	 de	 grootste	 vernieuwer	 van	 de	 20ste	
eeuwse	 glazenierskunst	 en	 monumentale	

Flessen	(afb.	 3).	Alleen	was	het	glasatelier	dat	
Flessen	had	uitgevoerd	volkomen	onbekend.	
Gelukkig	 was	 bij	 aankoop	 uit	 overlevering	
wel	bekend	waar	de	ramen	vandaan	kwamen.	
Het	Nationaal	Glasmuseum	heeft	de	ramen	
namelijk	 in	 2016	 van	 Kamerlingh	 Onnes'	
kleindochters	 gekocht.	 Zij	 hadden	 ze	 weer	
van	 hun	 opa	 Harm	 Kamerlingh	 Onnes	
geërfd.	 En	 ze	 zouden	 uit	 de	 collectie	 van	
kunstverzamelaar	 Hugo	 Tutein	 Nolthenius	
komen.	

Het	 Glasmuseum	 vroeg	 mij	 om	 meer	
aan	de	weet	te	komen.	De	aanleiding	voor	
dit	verhaal.

Kunstverzamelaar Hugo Tutein 
Nolthenius
Hugo	 Tutein	 Nolthenius	 (1863-1944)	

was	directeur	van	de	Calvé-fabriek	 in	Delft	
en	een	belangrijke	kunstverzamelaar.	Tutein	
Nolthenius	woonde	aan	de	Nieuwe	Plantage	
48	 en	 49	 in	 Delft	 in	 twee	 gekoppelde	
herenhuizen.	Na	 zijn	 dood	 in	 1944	 is	 een	
aantal	 glas-in-loodramen	 uit	 zijn	 huis	 bij	
zijn	 neef,	 de	 kunstenaar	Harm	Kamerlingh	
Onnes	 terechtgekomen.	 Mét	 een	 doos	
interieur-foto's	 van	 glas-in-loodramen	 die	
door	Tutein	 Nolthenius	 zelf	 zijn	 gemaakt.	
Het	 Glasmuseum	 kreeg	 die	 foto's	 als	 een	
soort	'bonus'	bij	de	aankoop	van	de	ramen.	
Heel	 handig	 voor	 de	 zoektocht	 naar	 de	
herkomst	 van	 de	 ramen,	 zoals	 later	 zou	
blijken.	

Een	 aanknopingspunt	 was	 ook	 de	
inventarisatie	 die	 kunstpedagoog	 en	
-adviseur	 Henk	 Bremmer	 in	 1944	 van	
Tutein	 Nolthenius'	 kunstcollectie	 maakte.	
In	 die	 inventarisatie	 komen	wel	 de	 ramen	
van	 Thorn	 Prikker	 voor,	 maar	 niet	 die	
van	 Kamerlingh	 Onnes.	 Hoe	 is	 dat	 te	
verklaren?	 Harm	 Kamerlingh	 Onnes	 was	
tijdens	 de	Tweede	Wereldoorlog	 door	 de	
bezetter	 uit	 Scheveningen	 verdreven	 en	

met	 zijn	 gezin	 bij	 zijn	 oom	 Hugo	Tutein	
Nolthenius	 ingetrokken.	 Hij	 woonde	
daar	 in	 afzonderlijke	 ruimten.	 Mogelijk	
heeft	 Kamerlingh	Onnes	 zijn	 eigen	 ramen	
Vlinders	 (afb.	 2)	 en	 Flessen	 (afb.	 3)	 altijd	
in	 zijn	 eigen	woongedeelte	 gehouden.	Het	
kon	 in	 ieder	geval	niet	worden	vastgesteld	
dat	zijn	oom	die	ramen	van	zijn	neef	Harm	
gekocht	 of	 gekregen	 heeft,	want	 op	 foto's	
van	 Tutein	 Nolthenius	 komen	 die	 ramen	
niet	 voor.	 De	 grote	 vraag	 blijft	 dus	 of	 de	
twee	ronde	ramen	van	Kamerlingh	Onnes	
tot	 de	 verzameling	 van	Tutein	 Nolthenius	
hebben	behoord.	

Johan Thorn Prikker (Den Haag 
1868-Keulen 1932)
Eerst	 over	 Johan	 Thorn	 Prikker	 zelf.	

Hij	was	een	veelzijdig	kunstenaar	'in	dienst	
van	het	volk'	(afb.	 4)	en	hij	maakte	daarom	

Afb. 4. Fotoportret Johan Thorn Prikker, ca. 1930.

Afb. 5. Johan Thorn Prikker, Een van drie 
Ornamentfenster, glas in lood, Katholiek 

Gezellenhuis, Neuss, 1911, h 244 x b 108 cm, 
Kunstmuseen Krefeld.
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In	 1910	 vertrekt	 Thorn	 Prikker	 op	
uitnodiging	 van	 Karl	 Ernst	 Osthaus,	
kunstverzamelaar	 en	mecenas,	 van	Krefeld	
naar	Hagen.	Hij	blijft	daar	tot	1919.	Dankzij	
Osthaus	 krijgt	 hij	 veel	 opdrachten.	 Zijn	
kerkelijke	 opdrachten	 stuiten	 daar	 echter	
op	 hevige	 weerstand.	 De	 ramen	 voor	 het	
Katholieke	 Gezellenhuis	 in	 Neuss	 (1911)	
moeten	 zelfs	 direct	 worden	 verwijderd,	
en	zijn	nu	in	Kunstmuseen	Krefeld	(afb.	 5)	
te	 bewonderen.	 In	 1912	 ontwerpt	Thorn	
Prikker	voor	de	hal	van	het	Hauptbahnhof	in	
Hagen	een	enorm	figuratief	raam,	wat	hem	
in	één	klap	beroemd	maakt	 (afb.	 6).	Rond	
die	tijd	ontwerpt	hij	ook	al	meer	abstracte	
voorstellingen,	 later	 nog	 veel	meer	 (afb.	 7	
en	8).	

In	verscheidene	Duitse	steden	is	Thorn	
Prikker	docent	aan	kunstnijverheidsscholen	
geweest.	 Het	 laatst	 als	 professor	
onder	 Richard	 Riemerschmid	 aan	 de	
vooruitstrevende	Hochschule	 für	 Bildende	
Kunst,	 Architektur	 und	 Design	 in	 Keulen,	
vergelijkbaar	met	het	Bauhaus.	

	
'Blauwe' raam
Thorn	 Prikker	 laat	 zijn	 ontwerpen	

uitvoeren	 bij	 verschillende	 Duitse	
glasateliers.	Tevreden	is	hij	nooit:	"Konden we 
maar zelf werken met glas […], dan maakten 
we mooie dingen."	Gefrustreerd	gaat	hij	zelf	
het	 glazeniersvak	 leren	 en	 begint	 in	 1925	
een	atelier	 in	Düsseldorf.	Hoewel	hij	over	
Heinersdorff	 ontevreden	 is	 laat	 hij	 later	
toch	ramen	bij	hem	uitvoeren.	

wandschilderkunst.	 Door	 zijn	 gevarieerde	
stijl	 is	zijn	oeuvre	echter	niet	in	een	hokje	
te	stoppen.	

In	Krefeld	wordt	Thorn	Prikker	docent	
aan	de	Kunstgewerbeschule,	maar	vertrekt	
in	 1910.	 Hij	 vond	 het	 er	 'een	 misère'.	 In	
1909	wordt	 hij	 lid	 van	 de	 door	Gottfried	
Heinersdorff	 opgerichte	 Werkbund,	 die	
door	 een	 samenwerking	 tussen	 industrie,	
nijverheid	en	kunst	naar	Gemeinschaftskunst	
streeft.	 Dat	 past	 goed	 bij	 hem.	 Hij	 raakt	
bevriend	met	de	gelijkgezinde	Heinersdorff,	
die	 veel	 glas-in-loodramen	 van	 Thorn	
Prikker	heeft	uitgevoerd.

Afb. 7. Venster met Geometrisch Kruis, 
1931/32, glas in lood, (hxb) 147,5 x 103 cm, 
Kunstmuseen Krefeld.

Afb. 6. Johan Thorn Prikker, De kunstenaar als leraar voor handel en nijverheid in het Sauerland, 
glas-in-loodtableau Hauptbahnhof, Hagen, (hxb) 360 x 840 cm, in situ; 
uitv. 1911: Berliner Glaswerkstätten Gottfried Heinersdorff; rest. 1969 Werkstätten für Glasmalerei und 
Mosaik Wilhelm Derix, Kaiserswirth.

Afb. 8. Johan Thorn Prikker, Essener Fenster (detail), 
1925, glas in lood, (hxb) 267 x 83 cm, 

Kunstmuseen Krefeld.
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102 x 117,5; uitgevoerd door Puhl & Wagner, 
Godfried Heinersdorff, Berlijn."	 (Heinersdorff	
is	 in	 1914	 met	 Puhl	 &	Wagner	 gefuseerd.	
EE)	Maar	 'ons'	 blauwe	 raam	 is	zes- en niet 
achthoekig!	 Het	 archief	 van	 dat	 glasbedrijf	
bleek	 ondergebracht	 bij	 de	 Berlinische	
Galerie,	Landesmuseum	für	Moderne	Kunst,	
Fotografie	und	Architektur	 in	Berlijn.	Daar	
vond	 Christiane	 Heiser	 inderdaad	 een	
ontwerptekening	 voor	 een	 achthoekig	 (!)	
raam	dat	precies	leek	op	het	'blauwe'	raam	
(afb.	 10).	Hoe	kon	dat?	Uiteindelijk	kwamen	
we	er	achter	dat	archiefpersoneel	 in	1989	
twee	hoeken	van	de	papieren	tekening	had	
afgeknipt	omdat	ze	nogal	beschadigd	waren.	
Zodoende	was	 de	 tekening	 van	 zeshoekig	
achthoekig	geworden.	Nog	meer	zekerheid	
kreeg	 ik	 toen	 een	 foto	 van	 het	zeshoekige	
raam	 opdook,	 nota	 bene	 genomen	 tijdens	

de	Thorn	 Prikker-tentoonstelling	 in	 1968.	
Joosten	moet	zich	dus	hebben	vergist.

In	het	archief	van	de	Berlinische	Galerie	
bleek	ook	de	integrale	briefwisseling	tussen	
Puhl	 &	Wagner	 en	 Tutein	 Nolthenius	 te	
zitten	 over	 het	 blaue Glasfenster	 waarbij	
Überfangglas	 is	 gebruikt.	 In	 januari	 1920	
wordt	 aan	 Tutein	 Nolthenius	 een	 eerste	
Probestück	 gezonden.	Een	 jaar	 lang	gaan	er	
brieven	 heen	 en	 weer,	 maar	 begin	 1921	
bericht	Tutein	Nolthenius	 dat	 het	 raam	 in	
goede	 orde	 is	 ontvangen.	 Het	 raam	 is	 in	
1919	 ontworpen	 en	 in	 1920	 uitgevoerd;	
vijf	 jaar	 vroeger	 dan	 Joosten	 vermoedde.	
Aldus	kon	de	herkomst	van	Thorn	Prikkers	
'blauwe'	raam	worden	vastgesteld.	

Wat	 valt	 er	 vervolgens	 over	 de	
twee	 ramen	 van	 Kamerlingh	 Onnes	 te	
achterhalen?	

Door	 al	 die	 verschillende	 Duitse	
ateliers	 is	 vaak	 onbekend	 waar	 het	 werk	
van	Thorn	 Prikker	 is	 uitgevoerd.	 Dat	 wist	
ik	aanvankelijk	ook	niet	van	het	zeshoekige	
'blauwe'	 raam.	 Maar	 met	 behulp	 van	 de	
Duitse	Thorn	Prikker-deskundige	Christiane	
Heiser	ben	ik	verder	gekomen.	Dankzij	haar	
welwillende	hulp	en	kennis	heb	ik	dit	artikel	
kunnen	schrijven.

Het	 zeshoekige,	 caleidoscopische	
'blauwe'	 raam	 van	 Thorn	 Prikker	 is	
bijzonder	 vanwege	 de	 techniek	 van	
overvangen (Überfang)	 (afb.	 1).	 Zeldzaam	
in	 zijn	werk,	 er	 is	 geen	 vergelijkbaar	 raam	
in	 een	Nederlandse	 collectie.	Bij	Überfang	
worden	 twee	 of	 meer	 lagen	 glas	 over	
elkaar	 aangebracht,	 en	 later	 deels	 weer	

weggeslepen.	 De	 door	Thorn	 Prikker	 veel	
toegepaste	 symmetrie	 met	 spiegelende	
patronen	 is	 ook	 duidelijk	 te	 zien	 in	 het	
eerdergenoemde	raam	voor	het	Katholieke	
Gezellenhuis	in	Neuss	(afb.	 5).	'Ontwerpen	
op	 systeem'	 heet	 dat.	 Van	 het	 'blauwe'	
raam	 in	 het	 trapportaal	 zijn	 tekeningen	
en	 aquarellen	 gemaakt	 door	Arthur	Tutein	
Nolthenius	(1891-1956),	een	neef	van	oom	
Hugo.	 Een	waardevolle	 aanwijzing	 voor	de	
herkomst	(afb.	 9).	

Maar	er	ontstond	tijdens	mijn	onderzoek	
ook	verwarring.	In	1968	is	er	in	het	Stedelijk	
Museum	 Amsterdam	 een	 tentoonstelling	
over	Thorn	Prikkers	werk	geweest.	 In	een	
boekje	daarbij,	van	Thorn	Prikker-kenner	J.M.	
Joosten	(1926-2017),	staat	daarover	slechts:	
"nr. 72 Achthoekig trappenhuisraam (1925?); 

Afb. 9. Arthur Tutein Nolthenius, (1891-1956), 
aquarel trappenhuis Nieuwe Plantage 48, Delft met 
zeshoekige 'blauwe' raam, 1952, Part. coll. 

Afb. 10. Johan Thorn Prikker, ontwerptekening 
Zeshoekig raam, potlood en inkt op papier, 

gemonteerd op karton, 1919, 
107 x 93,8 cm (mittlere Diagonale), 93,5 x 89 

cm (große Diagonale), Archiv Berlinische Galerie, 
Landesmuseum für Moderne Kunst, 

Fotografie und Architektur, Berlijn.

Afb. 11. Harm Kamerlingh Onnes (l) en Hugo Tutein Nolthenius (r) bij keramiekoventje, 1941.
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ondergeschikte	dus.	Waarschijnlijk	werkten	
Falet	 en	Boedijn	 bij	Asperslagh	 en	 hebben	
ze	na	het	vertrek	van	hun	baas	zijn	atelier	
overgenomen.	 Goed	 denkbaar	 is	 dat	

Kamerlingh	 Onnes	 tevreden	 was	 over	
de	 uitvoering	 van	 de	 Handelsbladramen	
en	 de	 uitvoering	 aan	 de	 opvolgers	 heeft	
toevertrouwd.	 Op	 het	 andere	 ronde	
raam	 met	 Vlinders	 van	 Kamerlingh	 Onnes	
(afb.	 2)	 staat	 geen	 nadere	 aanduiding.	
Gezien	 dezelfde	 stijl	 als	 het	 Flessen-raam	
(afb.	 3)	moet	het	in	dezelfde	periode	en	bij	
hetzelfde	atelier	zijn	uitgevoerd.	

Hat	Nationaal	Glasmuseum	had	 al	 een	
aantal	glas-in-loodramen	van	A.D.	Copier	en	
van	Vilmos	Huszár	 en	Theo	van	Doesburg	
in	zijn	collectie.	Samen	met	de	nieuwe	zes	
ramen	 van	Thorn	 Prikker	 en	 Kamerlingh	
Onnes	 kan	 het	 museum	 nu	 een	 grotere	
collectie	 van	 glas-in-loodramen	 in	 de	
periode	1920-1930	laten	zien.	
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Harm Kamerlingh Onnes 
(Zoeterwoude 1893-Leiden 1985)
Harm	Henrick	 Kamerlingh	Onnes	 was	

schilder,	 tekenaar,	 aquarellist,	 keramist	
en	 ontwerper	 van	 een	 aantal	 glas-in-
loodramen.	Vader	Menso	was	ook	schilder.	
Hugo	Tutein	Nolthenius	was	 zijn	oom,	 die	
amateur-keramist	was	en	met	wie	hij	allerlei	
voorwerpen	 in	 diens	 eigen	 oventje	 bakte	
(afb.	 11).	

Kamerlingh	 Onnes	 was	 lid	 van	 een	
aantal	 kunstenaarsverenigingen	 maar	
moest	volgens	Baars	e.a	niets	hebben	"van 
luidruchtig verkondigde artistieke manifesten. 
Hij valt niet in te delen bij enige stroming 
of school, of het moest de school van Harm 
Kamerlingh Onnes zijn." 

Hij	 ging	 wel	 om	 met	 leden	 van	 De 

Stijl,	 raakte	 zelfs	 bevriend	 met	 J.J.P.	 Oud,	
maar	 is	 nooit	 een	 overtuigd	 aanhanger	
van	 De	 Stijl	 geweest.	 Alleen	 Bart	 van	
der	 Leck	 heeft	 hem	 beïnvloed.	 Dat	 is	
goed	 te	 zien	 aan	 een	 tableau	 met	 twintig	
ramen	 van	 het	 productieproces	 van	 een	
krant,	 voor	 het	Algemeen	 Handelsblad	 in	
Amsterdam	 uit	 1927/1928	 (afb.	 12).	 Het	
is	uitgevoerd	door	Lou	Asperslagh,	die	we	
nog	zullen	tegenkomen.	Bij	de	sloop	van	het	
Handelsblad-gebouw	was	het	 tableau	voor	
het	 lood	 aan	een	boer	 verkocht.	 Jarenlang	
werd	het	als	verloren	beschouwd.	Een	paar	
jaar	geleden	kwam	het	ineens	boven	water.	
De	boer	had	nog	geen	tijd	gehad	het	lood	
er	uit	te	slopen.	Het	verkeerde	nog	in	goede	
conditie	 en	het	 staat	 nu	 in	de	Lakenhal	 in	
Leiden	op	zaal.

Vlinders en Flessen
Bij	het	ronde	raam	met	flessen	(afb.	 3)	

is	 de	 kunstenaar	 geïnspireerd	 door	 het	
'blauwe'	 raam	 van	Thorn	 Prikker	 (afb.	 1),	
dat	 hij	 in	 het	 pand	 van	 zijn	 oom	Tutein	
Nolthenius	 vaak	 moet	 hebben	 gezien.	
Andere	 ronde	 ramen	 in	 die	 stijl	 zijn	 van	
Kamerlingh	 Onnes	 niet	 bekend.	 Ook	 bij	
Kamerlingh	 Onnes	 spiegelende	 patronen,	
met	de	signering:	H.H.K.O. FEC.	(Fecit:	heeft	
het	gemaakt)	1930 FALET & BOEDYN DEN 
HAAG,	de	naam	en	plaatsnaam	van	het	atelier	
(afb.	13a	en	b).	Een	totaal	onbekend	atelier.	
In	 een	 krantenadvertentie	 uit	 1932	 vond	
ik	 uiteindelijk	 het	 adres:	 Vondelstraat	 26.	
Volgens	het	'Adresboek	van	Den	Haag	1929-
1930'	blijkt	de	eerder	genoemde	glazenier	
Lou	Asperslagh	zijn	atelier	op	Vondelstraat	
26	 te	hebben	gehad.	 In	1929	 is	Asperslagh	
failliet	 gegaan.	 Een	 jaar	 later	 vinden	 we	
op	 ditzelfde	 adres	 Falet	 en	 Boedijn.	 In	 de	
gemeentelijke	 bevolkingsadministratie	
staat	Falet	als	 'glas-in-lood-zetter'	vermeld,	
met	 daarachter	 een	 K	 (=	 knecht),	 als	

Afb. 13a en b.  Harm Kamerlingh Onnes, Flessen, 
signering, datering en naam en plaats atelier, van 
Flessen, 1930, 
Nationaal Glasmuseum, Leerdam.

Afb. 12. Harm Kamerlingh Onnes, 
Handelsbladramen, 20 panelen, 1927/28, 
uitv. atelier Lou Asperslagh, Den Haag. Met lijst: 
(hxbxd) ca. 423 x 381,5 x 14,5 cm, 
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden. 
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watergezichten	vanuit	zijn	boot	schilderde.	
Tholens	 eigen,	 atmosferische	 stijl	 maakte	
grote	indruk	op	Vreedenburgh.5

Het	 water	 werd	 de	 rode	 draad	 in	
Vreedenburghs	 kunstenaarsbestaan.	 (afb.	
2	 en	 3)	 Hij	 werkte	 voornamelijk	 vanuit	
plaatsen	die	aan	de	Zuid-Hollandse	plassen	
lagen,	 zoals	 Noorden	 en	 Nieuwkoop.	
Deze	dorpen	waren	ook	ontdekt	door	de	
schilders	 van	de	Haagse	 School,	waardoor	
Vreedenburgh	er	veel	collega's	ontmoette.	
Hij	 werkte	 regelmatig	 samen	 met	 de	
Rotterdamse	 Gerard	 Altmann	 (1877-
1952)	en	de	Leidse	schilder	Chris	van	der	
Windt	 (1877-1952).	 Van	 laatstgenoemde	
kunstenaar	 leerde	 Vreedenburgh	 een	
etsprocédé,	 dat	 hij	 in	 combinatie	met	 een	
zelfgemaakte	was	toepaste	om	kleine	etsen	
van	waterlandschappen	te	maken.6

Toen	 Vreedenburgh	 tussen	 1909	 en	
1911	 in	 Warmond	 aan	 de	 Kagerplassen	
schilderde,	 leerde	 hij	 zijn	 toekomstige	
vrouw	 kennen.	 Hij	 trouwde	 in	 1912	 in	
Leiden	 met	 kunstenares	 Marie	 Schotel	
(1883-1957).	 Ze	 woonden	 korte	 tijd	 in	
Nunspeet,	maar	vestigden	zich	al	snel	in	de	
IJsselstreek.	Met	hun	zoon	Kees,	die	in	1916	
werd	geboren,	woonden	ze	er	enkele	jaren	
op	een	woonboot	in	Hattem.7

Eind	 1917	 verhuisde	 het	 gezin	 naar	
schildersdorp	 Laren.	 De	 nabijheid	 van	 de	
voormalige	Zuiderzee	en	de	Loosdrechtse	
plassen	speelden	hierin	een	rol,	maar	ook	de	
korte	afstand	tot	Amsterdam.	Vreedenburgh	
had	 de	 stad	 en	 de	 Amsterdamse	 havens	
ontdekt	 als	 motief	 voor	 zijn	 schilderijen.	
Zijn	 nieuwe	 woonplaats	 vormde	 echter	
ook	 een	 dankbaar	 onderwerp.	 In	 zijn	
bekende	 schilderij	 'Het	 Schilderskroegje	
van	Hamdorff'	 toonde	hij	Hotel	Hamdorff,	
waar	de	Larense	en	Blaricumse	kunstenaars	
bijeenkwamen	 (afb.	 4).	Vreedenburgh	 was	
een	geziene	gast	 in	het	hotel	en	 leerde	er	
veel	 kunstenaars	 kennen.	 In	 februari	 1921	
nam	hij	plaats	in	het	eerste	bestuur	van	de	
'Vereeniging	 van	 Beeldenden	 Kunstenaars	
Laren-Blaricum'.

Sinds	jonge	leeftijd	trok	Vreedenburgh	er	
met	zijn	schetsboek	op	uit.	Rond	1910	was	
hij	 al	 enkele	 keren	 naar	 Frankrijk	 gereisd.	
In	 de	 jaren	 twintig	 trok	 hij	 opnieuw	 naar	
Frankrijk,	en	later	naar	Italië	en	Zwitserland.8	
In	 1936	 maakte	 hij	 zijn	 verste	 reis:	 in	
opdracht	 van	het	 tijdschrift	 Panorama	 ging	
hij	naar	Palestina	en	legde	hij	in	tekeningen	
en	aquarellen	zijn	indrukken	vast.9

Vreedenburghs	 werk	 werd	 al	 vroeg	
erkend.	Vanaf	1904	ontving	hij	drie	 jaar	op	

Recent	 zijn	 aan	 de	 VVNK-website	
weer	 enkele	 kunstenaarsmonografieën	
toegevoegd.	 Het	 betreft	 de	 monografieën	
van	de	kunstenaars	Cornelis	Vreedenburgh	
(1880-1946),	A.J.	Sanders	(1869-1909),	Oscar	
Mendlik	(1871-1963),	Nicolaas	van	der	Waay	
(1855-1936),	Nelly	Bodenheim	(1874-1951)	
en	 Eduard	 Cuypers	 (1859-1927).	 In	 dit	
nummer	en	volgende	nummers	van	de		Rond 
1900	 zullen	 deze	 monografieën	 worden	
gepubliceerd,	 met	 hieronder	 als	 eerste	 de	
monografie	 van	 Cornelis	 Vreedenburgh,	
geschreven	door	Karlijn	de	Jong.

Karlijn de Jong

Cornelis	 ('Cees')	Vreedenburgh	 kwam	
al	 op	 jonge	 leeftijd	 in	 aanraking	 met	 de	
schilderkunst.	 Zijn	 vader	 Gerrit	 had	 in	
Woerden	 een	 goedlopend	 schildersbedrijf.	
In	de	zomermaanden	nam	hij	zijn	gezin	mee	
de	natuur	in	om	te	tekenen	en	te	schilderen.1	
Cornelis	ging	bij	zijn	vader	in	dienst	en	leerde	
van	hem	het	schildersvak.2	 In	zijn	vrije	tijd	
trok	hij	er	met	zijn	klasgenoot	Leo	Gestel	
(1881-1941)	 op	 uit	 om	 de	 landschappen	
rond	Woerden	 te	 schilderen.	Anders	 dan	
Gestel	 richtte	 Vreedenburgh	 zich	 op	 de	
getrouwe	weergave	van	de	natuur.3	(Afb.1)

In	 de	 zomer	 van	 1902	 werkte	

Vreedenburgh	 gedurende	 tien	 weken	 bij	
de	landschapsschilder	Gerard	Roermeester	
(1844-1936)	in	Noorden.4	Vanuit	een	bootje	
schilderden	 ze	 de	 Nieuwkoopse	 Plassen.	
Roermeester	maakte	 hem	bekend	met	 de	
losse	schildertrant	en	de	ingetogen	kleuren	
van	 de	 Haagse	 School.	 Vreedenburgh	
gaf	 echter	 de	 voorkeur	 aan	 het	 zonnige	
landschap,	 dat	 hij	 in	 heldere	 kleuren	
vastlegde.	Hij	ontmoette	de	schilder	Willem	
Bastiaan	 Tholen	 (1860-1931),	 die	 ook	

NIEUWE KUNSTENAARS-
MoNoGRAfIEëN

CORNELIS VREEDENBURGH 
(Woerden 1880 - 1946 Laren 
N.H.)
aquarellist, etser, graficus, 
huisschilder, schilder, tekenaar

Afb. 1. Van der Vooren fotografie, Woerden, Cornelis 
Vreedenburgh, foto uit Sigrid Thomassen, Cornelis 

Vreedenburgh. Schilder van stad, land en water, 
Venlo 2000, p. 4. 

Afb. 2. Cornelis Vreedenburgh, Sluisje van Woerdense 
Verlaat, 1912, olieverf op doek, 58,5 x 90 cm, 

collectie Stadsmuseum Woerden.

Afb. 3. Cornelis Vreedenburgh, Boerin op de 
wasvlonder, olieverf op doek 37,5 x 60,8 cm, 
collectie Kunsthandel Simonis en Buunk, Ede.

Afb. 4.  Cornelis Vreedenburgh, Het kroegje van 
Jan Hamdorff, 1921, olieverf op doek, 46 x 66 cm, 

collectie Singer Museum Laren.
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leven	lang	bevriend.
4	 Archief	 Plasschaert,	 0372.275,	 Brief	
van	Vreedenburgh	 aan	 Plasschaert,	 31	
maart	 1909.	 Voor	 Vreedenburgh	 bij	
Roermeester	ging	werken	was	hij	enige	
tijd	 in	 dienst:	 'Ik	 ben	 soldaat	 geweest	
en	 daar	 heb	 ik	 veel	 geteekend,	 […],	 in	
dienst	veel	portret.'.
5	 Henri	H.	van	Calker,	'C.	Vreedenburgh',	
in:	 Schilders van heden en morgen. In 
het Atelier van den Schilder, bezoeken bij 
Nederlandsche beeldende kunstenaars van 
dezen tijd,	dl.	1,	Amsterdam	[1941],	219:	
'Schrijf	gerust	dat	ik	aan	den	kunstenaar	
Tholen	elken	dag	denk,	want	ik	heb	veel	
aan	 hem	 te	 danken.'	 Schilp	 (1984),	 12:	
Vreedenburgh	 voer	meer	 dan	 eens	 op	
de	boot	van	Tholen	mee	over	de	Kaag,	
de	 Loosdrechtse	 Plassen	 en	 langs	 de	
Zuiderzeeplaatsen.
6	 Archief	 Plasschaert,	 0372.275,	
briefkaart	 van	 Vreedenburgh	 aan	
Plasschaert,	 januari	 1911	 en	 brief	 van	
Vreedenburgh	 aan	 Plasschaert,	 19	
januari	1911.
7	 De	 IJsselstreek	 was	 Vreedenburgh	
al	 bekend	 door	 zijn	 boottochten	 met	
Tholen.	Getuige	zijn	brief	aan	Plasschaert,	
Archief	Plasschaert,	0372.275,	31	maart	
1909,	 had	Vreedenburgh	 in	 Leiden	ook	
al	op	een	boot	gewoond:	 '[…]	het	zou	
mij	 veel	 genoegen	doen	als	u	eens	aan	
boord	kwam.'.
8	 Vreedenburgh	 verkende	 ook	 eigen	
land:	 hij	 deed	 Groningen,	 Leeuwarden	
en	 Maastricht	 aan	 en	 begin	 jaren	
dertig	 bezocht	 hij,	 waarschijnlijk	 samen	
met	 Tholen,	 diverse	 stadjes	 rond	
de	 Zuiderzee.	 In	 Frankrijk	 bezocht	
hij	 de	 Provence	 en	 Arles.	 Hij	 reisde	
herhaaldelijk	 naar	 St.	 Tropez	 (1917,	
1919,	 1920,	 1924,	 1925),	 soms	 samen	
met	 schilder	Paul	Arntzenius	die	hij	 via	

Tholen	had	leren	kennen.	In	Italie	werkte	
hij	in	Camogli	(1931).	In	1939	zou	hij	zijn	
laatste	reis	maken,	naar	Estoril,	Portugal.
9	 Vreedenburghs	reisverslag	verscheen	in	
het	Panorama Kerstboek	van	datzelfde	jaar.
10	 Vreedenburgh	 ontving	 bovendien	
de	bronzen	medaille	op	de	vierjaarlijkse	
tentoonstelling	 in	 Arnhem	 (1909)	 en	
behaalde	 in	 San	 Francisco	 de	 zilveren	
medaille	[1925?].
11	 Deze	kunsthandels	waren	Boussod,	
Valadon	&	Cie.	in	Den	Haag,	Caramelli	&	
Tessaro	in	Utrecht	en	Frederik	Muller	&	
Co	in	Amsterdam.	Daarnaast	schilderde	
hij,	 hetzij	op	minder	hoog	niveau,	 voor	
de	Amerikaanse	kunstmarkt.
12	 Zijn	 werk	 was	 al	 bekend	 bij	 de	
koninklijke	 familie,	 want	 in	 1907	 had	
Koningin-Moeder	Emma	Vreedenburghs	
'Landschap	met	koeien'	gekocht.
13	 De	 koningin	 gaf	 schilder	 Willy	
Sluiter	 (1873-1949)	 de	 opdracht	 vier	
kunstenaars	uit	 te	nodigen	om	elk	een	
schilderij	 voor	 het	 kamerscherm	 te	
maken.	 Naast	Vreedenburgh	 waren	 dit	
H.J.	 Wolter,	 J.H.	 van	 Mastenbroek	 en	
L.W.	van	Soest.
14	 Koningin	 Wilhelmina	 bracht	 een	
verrassingsbezoek	 aan	 de	 expositie	 en	
kocht	 twee	 schilderijen:	 'Koeien	 in	 de	
wei'	en	'Prins	Hendrikkade'.
15	 Calker	 (1941),	 218.	 Vreedenburgh	
werd	 begraven	 op	 het	 St.	 Janskerkhof	
van	 Laren.	 Het	 jaar	 na	 zijn	 overlijden	
werden	 bij	 kunsthandel/veilinghuis	 Paul	
Brandt	in	Amsterdam	366	werken	uit	zijn	
atelier	 verkocht.	 Enkele	 maanden	 later	
volgde	een	verkooptentoonstelling	in	de	
kunstzalen	van	Gebr.	Koch	in	Den	Haag.	
Het	 werk	 van	 Vreedenburgh	 bevindt	
zich	 tegenwoordig	 in	 collecties	 van	
het	 Stadsmuseum	 Woerden,	 Centraal	
Museum	Utrecht	en	Singer	Laren.

rij	 de	 koninklijke	 subsidie,	 waardoor	 hij	
zich	volledig	aan	zijn	vrije	kunstenaarschap	
kon	 wijden.	 Zijn	 eerste	 inzending	 naar	
kunstenaarsvereniging	 Arti	 et	 Amicitiae	
in	 1905	 werd	 bekroond	 met	 de	Willink	
van	 Collen-prijs.10	 Vreedenburghs	 vlotte	
manier	 van	 schilderen	 en	 de	 levendige	
wijze	 waarop	 hij	 het	 moment	 vastlegde	
was	 zowel	 onder	 critici	 als	 het	 grote	
publiek	 geliefd.	 Zijn	 schilderijen	 en	
tekeningen	 werden	 via	 verschillende	
kunsthandels	 verkocht.11	 Hiermee	 kon	
Vreedenburgh	zijn	gezin,	dat	 in	1921	werd	
uitgebreid	 met	 dochter	 Elisabeth,	 goed	
onderhouden.	Hij	exposeerde	en	verkocht	
bovendien	 ook	 op	 tentoonstellingen	 van	
de	 kunstenaarsverenigingen	 waar	 hij	 lid	
van	was:	Arti	et	Amicitiae	en	Sint	Lucas	 in	
Amsterdam,	Pulchri	Studio	in	Den	Haag	en	
de	Gooische	Schildersvereniging.

Mogelijk	 door	 zijn	 vriendschap	 met	
Albert	 Roelofs	 (1877-1920),	 die	 lange	 tijd	
schilderlessen	aan	Koningin	Wilhelmina	gaf,	
was	Vreedenburgh	in	contact	gekomen	met	
het	 Koninklijk	 Huis.12	Toen	Wilhelmina	 in	
1920	 incognito	 een	 bezoek	 aan	 Laren	 en	
Blaricum	bracht,	 leidde	hij	haar	rond	door	
de	 kunstenaarsdorpen.	 In	 1934	 was	 er	
opnieuw	contact.	Op	verzoek	van	Koningin	
Wilhelmina	 maakte	 Vreedenburgh	 een	
typisch	 Hollands	 zomertafereel	 voor	 een	
kamerscherm,	dat	als	huwelijksgeschenk	aan	
prins	George	Edward	werd	aangeboden.13	

Ondanks	 het	 succes	 van	Vreedenburgh	
duurde	 het	 tot	 1937	 voordat	 hij	 zijn	
eerste	 solotentoonstelling	 had.	 Op	 de	
drukbezochte	expositie	in	Hotel	Hamdorff	
werden	alle	schilderijen	verkocht.14	Hierna	
schilderde	Vreedenburgh	 nauwelijks	 meer.	
Op	 zestigjarige	 leeftijd	 bleek	 hij	 de	 ziekte	
van	 Parkinson	 te	 hebben.	 Vreedenburgh,	
door	 journalist	 en	 kunstcriticus	 Henri	

van	 Calker	 (1881-1967)	 'een	 der	 meest	
veelzijdige	 landschapsschilders	 van	 dezen	
tijd'	genoemd,	overleed	op	27	juni	1946	in	
zijn	woonplaats.15	

Bronnen:
	- Sigrid	Thomassen,	Cornelis Vreedenburgh. 

Schilder van stad, land en water,	Venlo	
2000.

	- M.A.	Ringelberg,	'De	Woerdense	
kunstschilder	Cornelis	Vreedenburgh.	
"Koningin	Wilhelmina	mocht	hem	wel"',	
in:	Heemtijdinghen: orgaan van de Stichts-
Hollandse Historische Vereniging,	jg.	28	
(1992)	nr.	3,	pp	64-72.

	- Carole	Denninger-Schreuder,	Schilders 
van Laren,	Bussum	2003.	

Noten:
1	 C.A.	Schilp,	'Wij	hebben	allemaal	met	
verf	 gespeeld',	 in:	 Kunst & Antiekrevue	
1984	 (okt./nov.),	 11-16.	 Gerrit	
Vreedenburgh	 (1849-1922)	 maakte	
wandschilderingen	en	versierde	rijtuigen	
en	 kaasbrikken	 met	 voorstellingen.	
Hij	 maakte	 daarnaast	 schilderijen	
waarvan	 enkele	 verkocht	 werden	 via	
de	 Utrechtse	 kunsthandel	 Caramelli	
en	 Tessaro.	 Het	 gezin	 Vreedenburgh	
bestond	uit	vijf	zoons	en	drie	dochters.	
Zie	ook:	Archief	Albert	C.A.	Plasschaert,	
Den	 Haag,	 RKD/	 Nederlands	
Instituut	 voor	 Kunstgeschiedenis,	
NL-HaRKD.0372.275,	 Brief	 van	
Vreedenburgh	aan	Plasschaert,	[1909?].
2	 Archief	 Plasschaert,	 0372.275,	 Brief	
van	 Vreedenburgh	 aan	 Plasschaert,	
[1909?].	 Vreedenburgh	 werkte	 vanaf	
zijn	twaalfde	bij	zijn	vader	in	het	bedrijf	
en	 bleef	 daar	 twaalf	 jaar	 lang	 werken	
als	 huisschilder.	 In	 de	 vrije	 momenten	
tekende	en	schilderde	hij.
3	 Vreedenburgh	en	Gestel	bleven	hun	
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Maarten Nubé

In	 de	 Rond 1900	 nr	 4	 van	 dit	 jaar	
(september)	 stond	 op	 pagina	 8	 een	
fotoreportage	 van	 de	VVNK-excursie	 op	
27	 juli	 naar	 Steenwijk.	 Een	 bezoek	 aan	 de	
villa	Rams	Woerthe	was	onderdeel	van	deze	
excursie.	En	in	diezelfde		Rond 1900	stond	
op	 blz.	 13-19	 een	 bespreking	 door	 Eddy	
Engelsman	 van	 het	 boek	 'De	 ontwerpen	
van	mijn	opa	Carel	J.A.	Begeer',	geschreven	
door	 Jette	 Begeer	 (Elikser,	 2019).	 In	 die	

boekbespreking	 kwam	 onder	 andere	 de	
fusie	 ter	 sprake	 die	 in	 1919	 leidde	 tot	
het	 bedrijf	 'Van	 Kempen	 en	 Begeer'	 in	
Voorschoten,	 ook	 bekend	 onder	 de	 naam	
´De	Zilverfabriek'.	Wat	 hebben	 deze	 twee	
plekken,	de	villa	Rams	Woerthe	in	Steenwijk	
en	 de	 Zilverfabriek	 in	 Voorschoten	 met	
elkaar	 te	maken?	Niet	 veel	 zou	 je	 zeggen,	
althans	zeker	niet	op	het	eerste	gezicht.

Maar	er	 is	toch	 iets	 interessants.	Beide	
plekken,	 het	 landgoed	 van	 de	 villa	 Rams	
Woerthe	aan	de	Gasthuislaan	in	Steenwijk	en	
het	terrein	van	de	voormalige	Zilverfabriek	
aan	 de	 Voorschoterweg	 te	 Voorschoten,	
hebben	een	entree	met	een	monumentaal,	
imposant	 hek.	 In	 de	 publicatie	 'Hekken	 in	
Nederland'	 van	 Peter	 Meijer	 (Waanders,	

DE ToEGANGSHEKKEN VAN 
VAN KEMPEN EN BEGEER IN 
VooRSCHoTEN EN VILLA RAMS 
WoERTHE IN STEENWIJK

Afb. 1.Toegangshek voormalige Van Kempen en Begeer, Voorschoten, foto M. Nubé.

2002)	wordt	op	meerdere	plaatsen	aandacht	
besteed	 aan	 deze	 beide	 hekwerken.	 Zo	
staat	 er	 in	 de	 paragraaf	 gewijd	 aan	 de	
villa	 Rams	Woerthe	 (blz	 1901),	 onder	 het	
hoofdje	 'Beschrijving	 van	 het	 toegangshek'	
het	 volgende:	 "Villa	 Rams	Woerthe	 bezit	
het	 meest	 imposante	 voorbeeld	 van	 een	
smeedijzeren	 tuin-	 en	 toegangshek	 uit	 de	
periode	 van	 de	Nederlandse	 art	 nouveau.	
Onder	de	weinige	toegangshekken	uit	deze	
stijlperiode	die	ons	land	rijk	is,	bevindt	zich	
geen	vergelijkbaar	voorbeeld.	Het	hekwerk	
werd	 vervaardigd	 in	 de	 smederij	 van	 de	
'Koninklijke	 Stoomfabriek	 van	 Werken	
in	 Zink	 en	 andere	 Metalen	 F.W.	 Braat	
te	 Delft'".	 En	 op	 blz	 194,	 in	 de	 paragraaf	
gewijd	 aan	De	Koninklijke	Van	Kempen	en	
Begeer	 in	Voorschoten	 is	 de	 beschrijving	

als	 volgt:	 "Dit	 toegangshek	 vormt	 een	 der	
fraaiste	voorbeelden	uit	de	periode	van	de	
Nederlandse	 art	 nouveau.	 Het	 hek	 werd	
vervaardigd	bij	de	firma	F.W.	Braat	te	Delft	
en	 ontworpen	 door	 J.J.	Warnaar,	 die	 tot	
1928	bij	de	zilverfabriek	werkzaam	was	als	
ontwerper	 van	 onder	 meer	 sieraden	 en	
zilveren	gebruiksvoorwerpen".	Kortom,	we	
hebben	hier,	in	ieder	geval	voor	Nederland,	
met	twee	bijzondere	hekwerken	te	maken.	
En	om	Peter	Meijer	nog	éénmaal	te	citeren,	
onder	 de	 paragraaf	 'Nieuwe	 Kunst	 rond	
1900'	 (blz	 21)	 daar	 staat:	 "In	 Nederland	
werd	 het	 art	 nouveau-smeedwerk	 in	
mindere	mate	toegepast	dan	in	omringende	
landen"	 en	 vlak	 daaronder	 volgt	 dan	 de	
zinsnede	 "Grotere	 hekken	 als	 bij	 villa	
Rams	 Woerthe	 te	 Steenwijk	 (1899)	 en	

Afb.2. Toegangshek Villa Rams Woerthe, Steenwijk, 
foto Ben Vulkers, website Hendrick de Keyser, www.bijzonderelocatiehuren.nl.
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Van Goghs intimi. Vrienden, familie, 
modellen 
Sjraar	van	Heugten	en	Helewise	Berger,	
met	 een	 bijdrage	 van	 Laura	 Prins,		
Zwolle:	 WBooks	 /	 's-Hertogenbosch:	
Brabants	Museum,	2019;	223	pg.,	
ISBN	 978	 94	 625	 8340	 5	 (hardcover)/	
978	94	625	8338	2	(paperback);	€	34,	95	
(ook	in	het	Engels	verkrijgbaar).

Lieske Tibbe

De	 provincie	 Brabant	 heeft	 hoog	
ingezet	op	het	bevorderen	van	'Van	Gogh-
toerisme'.	 Naar	 schatting	 komen	 er	 thans	
jaarlijks	 zo'n	 125.000	 bezoekers	 op	 de	
streek	 af	 vanwege	 het	 feit	 dat	Van	 Gogh	
er	 gewoond	 heeft,	 en	 dat	 aantal	 wil	 men	

graag	 omhoog	 brengen.	 Er	 is	 sprake	 van	
de	 inrichting	van	een	 'Van	Gogh	Nationaal	
Park',	gelegen	in	de	regio	's-Hertogenbosch-
Tilburg-Eindhoven,	 waar	 39	 'Van	 Gogh-
monumenten'	te	vinden	zouden	zijn.	Op	de	
website	 nos.nl/nieuwsuur/artikel/2295242-
brabant-trekt-steeds-meer-van-gogh-
toeristen-en-ze-komen-niet-voor-zijn-werk.
html	 is	 bijvoorbeeld	 de	 conservatrice	
van	 het	 Noordbrabants	 Museum	 te	 zien,	
die	 reproducties	 naar	Van	 Gogh	 ophoudt	
naast	 inderdaad	 zeer	 Van	 Goghiaans	
aandoende	plekken.1	Op	dezelfde	 site	 ziet	
men	 dat	 gefrituurd	 erfgoed	 te	 genieten	 is	
in	snackbar	'De	Aardappeleters'	in	Nuenen;	
een	reproductie	van	het	schilderij	hangt	aan	
de	wand.

Helaas	 -	 voor	 Brabant	 -	 is	 het	 èchte	
schilderij	niet	daar	te	genieten;	om	veel	en	
goed	werk	van	Van	Gogh	te	zien	moet	men	
naar	 het	Amsterdamse	Van	Gogh	Museum	
en	 naar	 het	 Kröller-Müller	 Museum	 in	
Otterlo.	 Het	 Noordbrabants	 Museum	 in	
's-Hertogenbosch	heeft,	deels	 in	bruikleen,	
elf	 werken	 van	 Vincent	 van	 Gogh	 in	 de	
collectie.	 Ze	 stammen	 uiteraard	 uit	 Van	
Goghs	 vroege,	 Brabantse	 periode	 en	 zijn	
doorgaans	 niet	 erg	 groot	 van	 afmetingen;	
niet	echt	 iets	om	grote	stromen	toeristen	
mee	 te	 trekken.	Men	 lijkt	 het	 dus	 te	 gaan	
zoeken	 in	 'Van	 Gogh	 zonder	Van	 Goghs',	
ofwel	 de	 context	 waarin	 hij	 werkte	 -	
waar	 woonde	 hij,	 waar	 werkte	 hij,	 wie	
sprak	 hij?	 Het	 Vincentre	 in	 Nuenen	 gaf	
vorig	 jaar	al	een	voorzetje	met	een	kleine	
tentoonstelling	over	vier	'schildersvrienden'	
van	Van	Gogh,	met	wie	hij	 in	1884-1885	in	
de	Eindhovense	 tekenschool	werkte.	Deze	
vier	 amateurschilders	 -	 Dimmen	 Gestel,	
Antoon	Hermans,	Anton	Kerssemakers	 en	
Willem	van	de	Wakker	-	komen	ook	weer	
aan	 bod	 in	 de	 uitgebreide	 tentoonstelling	
die	 het	 Noordbrabants	 Museum	 heeft	

de	 voormalige	 Zilverfabriek	 Van	 Kempen	
en	 Begeer	 te	 Voorschoten	 (circa1910)	
vormden	uitzonderingen".

De	overeenkomst,	wanneer	het	gaat	om	de	
toegangshekken	tot	de	villa	Rams	Woerthe	in	
Steenwijk	en	de	Zilverfabriek	in	Voorschoten	
is	dus	dat	zij	beide	zijn	vervaardigd	door	de	
firma	Braat	te	Delft	en	beide	zijn	ontworpen	
in	de	stijl	van	de	art	nouveau.	En	vooral,	dat	zij	
dus	tot	de	meest	sprekende	uitingen	hiervan	
in	Nederland	behoren.	

Overigens	zijn	er,	wanneer	we	de	twee	
hekken	vandaag	de	dag	met	elkaar	vergelijken,	
zeker	 ook	 verschillen.	 Dat	 betreft	 niet	
alleen	de	kleur	-	het	hek	in	Voorschoten	is	
wit	geschilderd	terwijl	het	Rams	Woerthe-
hek	 groen	 is	 -	 maar	 ook	 de	mate	 waarin	
de	 beide	 hekken	 toegang	 bieden	 tot	 een	
bepaalde	plek.	De	villa	Rams	Woerthe	is	een	
publiek	 toegankelijk	 gebouw,	 zeker	 sinds	
het	 in	 2017	 door	 de	Vereniging	 Hendrick	
de	 Keyser	 als	Museumhuis	 is	 opengesteld,	
nadat	de	villa	in	2016	door	deze	vereniging	
was	 aangekocht.	 Bovendien	 huisvestte	 de	
villa	al	gedurende	langere	tijd	de	Hildo	Krop	
collectie.	 Een	 dergelijke	 toegankelijkheid	
is	 er	 in	 aanzienlijk	mindere	mate	 voor	 de	
voormalige	 Zilverfabriek	 in	 Voorschoten.	
Het	landgoed	en	de	zich	er	op	bevindende	
gebouwen,	zijn	 sinds	enige	 jaren	eigendom	
van	ondernemer	Rattan	Chadha,	oprichter	
van	modebedrijf	Mexx	 en	 op	 dit	moment	
onder	 andere	 eigenaar	 van	 de	 hotelketen	
Citizen	M.	Maar	Rattan	Chadha	is	niet	alleen	
ondernemer.	Hij	is	ook	een	groot	liefhebber	
en	verzamelaar	van	hedendaagse	kunst	en	in	
de	ruimten	achter	de	historische	voorgevel	
van	de	oude	Zilverfabriek	bevindt	zich	een	
groot	 deel	 van	 zijn	 collectie.	 Nog	 niet	 zo	
lang	geleden	 (voorjaar	2019)	was	er	 in	de	
Kunsthal	 in	 Rotterdam	 de	 tentoonstelling	

'Trouble	 in	 Paradise',	 waarin	 een	 groot	
aantal	werken	uit	de	collectie	 van	Chadha	
werd	tentoongesteld.	Maar	een	bezoek	aan	
de	opstelling	van	Chadha's	kunstcollectie	in	
de	Zilverfabriek	is	in	slechts	zeer	beperkte	
mate	mogelijk	en	alleen	op	aanvraag.	Waar	
een	bezoek	aan	de	villa	Rams	Woerthe	dus	
relatief	eenvoudig	is,	is	het	betreden	van	het	
landgoed	 van	 de	 voormalige	 Zilverfabriek	
een	 stuk	 lastiger.	 Maar	 gelukkig	 kan	 men	
wel,	 op	 elk	 moment	 van	 de	 dag,	 vanaf	 de	
Voorschoterweg	in	Voorschoten	of	vanaf	de	
Gasthuislaan	in	Steenwijk	de	fraaie,	door	de	
firma	Braat	 in	 1899	 en	 1910	 vervaardigde	
art	nouveau-hekwerken	in	alle	rust	bekijken.	
Zo	 lang	 als	 je	 wilt.	 In	 art	 nouveau-stijl	
vervaardigde	 hekwerken	 van	 vergelijkbare	
allure	 zijn	 elders	 in	 Nederland	 niet	 of	
nauwelijks	te	vinden.

Bron
Peter	 Meijer,	 'Hekken	 in	 Nederland',		

Waanders,	2002.

Noot
1	 Aangehaalde	 paginanummers	
verwijzen	 naar	 de	 website	 van	 DBNL	
waar	 tekst	 en	 foto's	 van	 de	 publicatie	
'Hekken	 in	 Nederland'	 integraal	 zijn	
opgenomen	 (www.dbnl.org/tekst/
meij090hekk01_01/index.php).

BoEKBESPREKING

Afb. 1. Omslag van het boek.
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zelfs	'intimus'	blijkt	zeer	vaag	en	rekbaar.	De	
(goede)	relaties	met	Van	Goghs	chef	Tersteeg	
bij	kunsthandel	Goupil	in	Den	Haag	(1869-
'73)	zullen	toch	wel	anders	van	karakter	zijn	
geweest	dan	die	met	bewoner	van	het	Haagse	
Oudemannenhuis	Adrianus	Zuyderland	die	
in	 1882-'83	 meermalen	 model	 zat	 voor	
Van	Gogh,	onder	andere	voor	de	bekende	
tekening	van	een	voorover	 leunende	oude	
man,	 'At	 Eternity's	 Gate'.	 In	 Van	 Goghs	
contacten	 met	 Anton	 Mauve,	 Théophile	
de	 Bock	 en	 George	 Henrik	 Breitner,	
professionele	 en	 deels	 gerenommeerde	
kunstenaars,	 zal	 de	 rolverdeling	 toch	
wel	 heel	 anders	 zijn	 geweest	 dan	 die	
binnen	 het	 bovengenoemde	 Eindhovense	
schilderclubje.	 Een	 tussenpositie	 lijkt	 te	
zijn	 ingenomen	 door	 schilder/	 tekenleraar	
Herman	 van	 der	 Weele,	 met	 wie	 Van	
Gogh	 in	 1882-'83	 optrok.	Diens	 (verloren	
gegaan)	 schilderij	 van	 een	 oud	 paard	 zou	
de	 inspiratie	 zijn	 geweest	 voor	Van	Goghs	
tekening	'Schillenhit'	(afb.	3).	

In	Van	Goghs	 intimi	 zijn	 de	 connecties	
onderverdeeld	 in	 drie	 artikelen:	 één	
voornamelijk	 gewijd	 aan	 zakelijke	 en	

artistieke	 contacten,	 één	 aan	 familieleden,	
en	een	algemene	schets.	Hoewel	de	auteurs	
naar	 elkaar	 verwijzen,	 komt	 (drie)dubbele	
informatie	 herhaaldelijk	 voor.	Maar	wat	 er	
aan	de	ene	kant	te	veel	is,	is	er	aan	de	andere	
kant	 weer	 te	 weinig.	 Alweer	 volgens	 het	
Voorwoord	 is	het	de	bedoeling	om	via	de	
verhalen	over	vriendschappen	en	de	daaruit	
voortgekomen	 kunstwerken	 'de	 mens	 en	
kunstenaar	Vincent	van	Gogh	beter	te	leren	
kennen'.	Wie	we	dan	doorgaans	nìet	 leren	
kennen,	 zijn	die	 vrienden	 zelf;	 het	 lijkt	wel	
of	 hun	 enige	 belang	 er	 in	 is	 gelegen	 dat	
zij	Vincent	 van	 Gogh	 een	 tijdlang	 gekend	
hebben.	Maar	waren	die	personen	zelf	dan	
niet	 interessant,	 voor	Van	 Gogh	 dan	 wel	
voor	de	lezer?	Ze	krijgen	weinig	reliëf.	Over	
een	aantal	van	hen	zijn	studies	verschenen,	
waar	soms	wel	aan	gerefereerd	wordt	maar	
die	 toch	 weinig	 benut	 worden	 om	 hun	
eigen	karakter	en	bezigheden	 te	belichten.	
Er	is	al	veel	graafwerk	verricht	naar	allerlei	
connecties	 van	Van	 Gogh,	 tot	 en	 met	 de	
raadselachtige	 persoonlijkheid	 van	 Dr.	
Gachet,	een	van	Van	Goghs	laatste	modellen.	
Zelfs	over	zijn	drie	zusters	 is	 in	2016	een	

gewijd	 aan	 'Van	 Goghs	 intimi',	 waarvan	
het	 hier	 besproken	 gelijknamige	 boek	 de	
begeleidende	publicatie	is.	

Van Goghs intimi	 'ontkracht	 het	
gangbare	beeld	van	Van	Gogh	als	eenzame,	
getormenteerde	 kunstenaar',	 aldus	 het	
Voorwoord.	 Expositie	 en	 boek	 'laten	
zien	 dat	Van	 Gogh	 warme	 en	 langdurige	
relaties	 onderhield	 en	 dat	 hij	 als	 mens	
en	 als	 kunstenaar	 werd	 gewaardeerd'	
(pag.	 9).	 Of	 dat	 gaat	 lukken	 is	 maar	 de	
vraag:	 bijna	 alle	 personen	 -	 en	 vooral	
zijn	 familieleden	 -	 die	 in	 Van Goghs intimi	
worden	 geciteerd	 hebben	 het	 juist	 over	
zijn	 moeilijke,	 getormenteerde	 karakter;	
dat	aspect	wordt	dus	eerder	bevestigd.	Aan	
de	andere	kant:	hoe	'gangbaar'	is	het	beeld	
van	 de	 'eenzame'	 kunstenaar?	 Zijn	 band	
met	 zijn	 broer	Theo	 is	 overbekend	 en	 is	
vaak	 juist	 geromantiseerd.	Maar	 ook	 vóór	
de	magistrale	wetenschappelijke	uitgave	van	
Van	 Goghs	 correspondentie	 uit	 2009	 was	
al	 bekend	 dat	Vincent	 van	 Gogh,	 behalve	
met	Theo,	ook	briefwisselingen	met	andere	
familieleden	(als	hij	niet	met	ze	gebrouilleerd	
was)	en	kunstenaars	onderhield.	Zijn	brieven	

aan	mede-kunstenaars	Anthon	van	Rappard	
en	Émile	Bernard	waren	al	gepubliceerd.	In	
elk	geval	was	er	veel	'vriendschap	op	papier'.	

Overigens	 blijkt	 uit	 het	 boek	 dat	 er	
van	 'langdurige'	 vriendschappen	 juist	 geen	
sprake	is	geweest.	Het	was	echter	niet	alleen	
het	 moeilijke	 karakter	 van	Van	 Gogh	 dat	
een	 belemmering	 vormde	 voor	 duurzame	
vriendschappen.	 Er	 waren	 ook	 sociale	
omstandigheden	die	daar	niet	gunstig	voor	
waren.	Als	domineeskind	in	een	overwegend	
katholiek	boerendorp	waren	er	verschillen	
in	stand	en	geloofsgemeenschap;	als	(jong-)
volwassene	wisselde	hij	vaak	van	woonplaats	
en	 beroep	 of	 andere	 bezigheden.	 Enkele	
jaren	studie	aan	een	kunstacademie	hadden	
hem	 wellicht	 kunstenaarsvrienden	 voor	
het	 leven	 kunnen	 opleveren,	 maar	 daar	
kwam	 het	 niet	 van.	Alleen	 zijn	 verblijf	 in	
Parijs	 in	 1886-1888,	 zijn	 lessen	 daar	 op	
het	Atelier	 Cormon	 en	 zijn	 omgang	 met	
de	 avant-garde	 lijken	 veelbelovend	 te	 zijn	
geweest;	Van	Gogh	(1853-1890)	 is	eigenlijk	
te	 vroeg	 overleden	 om	 deze	 contacten	
te	 kunnen	 uitbouwen.	Helaas	 zijn	 over	 de	
periode-Parijs	 relatief	 weinig	 documenten	
bewaard,	onder	andere	omdat	Vincent	toen	
bij	 zijn	 broer	 inwoonde	 en	 hem	 dus	 niet	
hoefde	 te	 schrijven.	 In	Van	 Goghs	 intimi	
worden	achtereenvolgens	Parijse	contacten	
beschreven	 met	 John	 Peter	 Russell,	
Émile	 Bernard,	 Louis	 Anquetin,	 Henri	 de	
Toulouse-Lautrec,	Armand	Guillaumin,	Paul	
Signac,	 Arnold	 Koning,	 Camille	 en	 Lucien	
Pissarro,	Paul	Gauguin	en	de	kunsthandelaar	
Alexander	 Reid.	 Over	 de	 aard	 van	 Van	
Goghs	relatie	met	Lucien	Pissarro	is	vrijwel	
niets	 bekend,	 maar	 aangezien	 van	 Gogh	
hem	een	stilleven	schonk	met	de	opdracht	
'à	l'ami	Lucien	Pissarro'	(afb.	2)	moet	er	toch	
iets	vriendschappelijks	geweest	zijn.	

Dit	 laatste	 raakt	wel	 aan	een	punt	 van	
kritiek	 op	 dit	 boek:	 het	 begrip	 'vriend'	 of	

Afb. 4. Vincent van Gogh, Stilleven met geopende 
bijbel, olieverf op doek, 1885, 

Van Gogh Museum, Amsterdam.

Afb. 3. Vincent van Gogh, Schillenhit, potlood en 
waterverf op papier, 1883, 
Van Gogh Museum, Amsterdam.

Afb. 2. Vincent van Gogh, Mand met appels, olieverf 
op doek, 1888, 
Kröller-Müller Museum, Otterlo.
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Sjeng Scheijen: De Avant-gardisten. 
Prometheus, 2019, 592 blz, € 24,99, 
ISBN 9789044643954
Dit	boek,	geschreven	door	Sjeng	Scheijen	

(van	 wie	 eerder	 de	 biografie	 'Diaghilev'	
verscheen)	vertelt	hoe	vijf	maanden	na	de	
Russische	 oktoberrevolutie	 van	 1917	 een	
aantal	 nu	 wereldberoemde	 kunstenaars,	
zoals	Malevitsj,	Kandinsky,	Tatlin	en	Chagall,	
door	 de	 nieuwe	 machthebbers	 op	 hoge	
ambtelijke	 posten	 in	 het	 zojuist	 gevormde	
'Volkscommissariaat	van	Verlichting'	werden	
benoemd.	

Al	 snel	 valt	 echter	 de	 coalitie	 tussen	

bolsjewieken	 en	 deze	 avant-gardisten	 uit	
elkaar.	Terwijl	de	reputatie	van	deze	radicale	
kunstenaars	 in	 Europa	 groeit,	 worden	 zij	
in	 de	 nieuwe	 Sovjetstaat	 gemarginaliseerd	
en	 onderdrukt.	 Sommigen	 emigreren	 naar	
Europa,	anderen	blijven	en	zinken	langzaam	
weg	in	het	moeras	van	Stalins	terreurstaat.	
Gebruikmakend	 van	 dagboekfragmenten,	
brieven,	 memoires	 en	 belangrijke	 nieuwe	
archiefvondsten,	 brengt	 Sjeng	 Scheijen	
de	 dramatische,	 soms	 hartverscheurende	
verhalen	 van	 deze	 avant-gardistische	
kunstenaars	tot	leven.

Lara Voerman: Wonderlijkheden. 
Willem Marinus Dudok: netwerken 
en inspiratiebronnen. Verloren, 
2019, 152 blz, € 19,95, 
ISBN 9789087048143
Wie	 waren	 zijn	 inspiratiebronnen?	

In	 welke	 netwerken	 bevond	 hij	 zich?	
Waarom	kwam	hij	eigenlijk	naar	het	kleine	
dorp	 Hilversum,	 terwijl	 werk	 in	 Leiden	
en	 Amsterdam	 gegarandeerd	 was?	 Dat	
zijn	 vragen	 die	 architectuurhistorica	 Lara	
Voerman	in	dit	boek	tracht	te	beantwoorden	

boek	verschenen.	Het	blijkt	dat	zij	wel	wat	
meer	geweest	zijn	dan	'zus	van'.2	Ook	andere	
schrijvers	geven	een	genuanceerd,	men	zou	
haast	 zeggen	 'rehabiliterend'	 beeld	 van	
mensen	uit	de	omgeving	van	Van	Gogh.	Zijn	
schilderij	uit	1885,	 'Stilleven	met	geopende	
bijbel'	 (afb.	 4),	 wordt	 hier,	 in	 navolging	
van	 eerdere	 publicaties,	 beschreven	 als	
symbolisch	voor	het	verschil	in	denkwereld	
tussen	 vader	 en	 zoon	 Van	 Gogh	 (de	
Statenbijbel	tegenover	een	roman	van	Zola)	
(pg.	 173/174).	 Er	 bestaat	 echter	 ook	 een	
studie	 die	 dit	 schilderij	 interpreteert	 als	
een	'christologisch'	zelfbeeld	van	Van	Gogh,	
gesymboliseerd	door	beide	boeken	en	dus	
niet	zozeer	blijk	gevend	van	kritiek	op	-,	of	
afstand	nemen	van,	zijn	vader.3	Anthon	van	
Rappard	 was	 ook	 zonder	Van	 Gogh	 een	
bekwaam	schilder	van	arbeiders	in	fabrieken	
en	op	het	land;	Van	Goghs	kritiek	op	diens	
'Arbeiders	op	steenfabriek	Ruimzicht'	-	wat	
bijdroeg	tot	hun	breuk	-	doet	daar	niets	aan	
af,	blijkt	uit	analyse	van	zijn	werk.4	

Zeer	 bekende	 en	 uitvoerige	 studies	 -	
indertijd	 verbonden	met	 tentoonstellingen	
-	 zijn	 die	 over	 Theo	 van	 Gogh	 als	
kunsthandelaar/verzamelaar	 (1999)5	 en	
over	het	korte	samenwonen	van	Van	Gogh	
en	 Gauguin	 in	Arles	 in	 1888	 (2002).6	 De	
periode	 van	 twee	 maanden	 dat	 zij	 samen	
werkten	 is	 van	 dag	 tot	 dag	 uitgeplozen,	
met	 gedetailleerde	 informatie	 over	 beider	
achtergronden.	Uit	deze	en	andere	studies	
is	wel	gebleken	dat	Gauguin	in	het	algemeen	
niet	de	leukste	huisgenoot	was.	Een	vriend?	

Al	met	al	bevat	Van Goghs intimi weinig	
nieuws	 vergeleken	 met	 al	 bestaande	
publicaties.	Wel	 nieuw	 is	 dat	 het	 allemaal	
eens	op	een	rijtje	is	gezet.	Het	boek	is	rijk	
geïllustreerd;	afbeeldingen	van	werk	van	Van	
Gogh	 en	 anderen,	 foto's	 en	 brieven	 laten	
het	verband	tussen	werk	en	sociale	context	
zien.	Een	afwisselend	geheel.

Noten:
1	 In	 het	Van	 Gogh-jaar	 2003	 besprak	
Gerard	 Rooijkakkers	 ('Snackbar	 Van	
Gogh',	 Jong Holland	19	(2003)	nr.	1,	27-
29)	daarentegen	de	 teloorgang	van	het	
landschap	 uit	Van	Goghs	 tijd	 (naast	 de	
groeiende	 streekgebonden	 memorie-
cultuur	rond	Van	Gogh).
2	 Willem-Jan	Verlinden,	 De zussen Van 
Gogh,	Amsterdam	2016.
3	 Joan	Greer,	 '	 "Een	man	van	smerten	
ende	 versocht	 in	 krankheyt".	 Het	
christologische	beeld	van	de	kunstenaar	
in	Van	Goghs	Stilleven	met	open	bijbel',	
Jong Holland	12	(1997)	nr.	3,	30-42.
4	 Hans	Schopping	en	Ludger	Smit,	Een 
schilderij centraal. Arbeiders op steenfabriek 
Ruimzicht van Anthon G.A. van Rappard,	
Utrecht	1980.
5	 Chris	Stolwijk	en	Richard	Thomson,	
met	een	bijdrage	van	Sjraar	van	Heugten,	
cat.	 tent.	 Theo van Gogh 1857-1891. 
Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van 
Vincent,	Amsterdam/	Zwolle	1999.	
6	 Douglas	W.	 Druick	 en	 Peter	 Kort	
Zegers,	 i.s.m.	 Brit	 Salvesen,	 cat.	 tent.	
Van Gogh en Gauguin. Het atelier van het 
Zuiden,	Chicago/	Amsterdam	2002.

NIEUWE UITGAVEN
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gevallen	laat	Veenstra	zien	dat	hij	een	groot	
liefhebber	was	van	de	Amsterdamse	School,	
van	de	Groningse	rode	bakstenen	en	van	de	
Amerikaanse	architect	Frank	Lloyd	Wright.	
Een	zestal	door	Veenstra	ontworpen	panden	
(in	 Middelstum	 en	 Langezwaag)	 kreeg	 de	
status	van	rijksmonument.

Herman van Bergeijk, Sjoerd 
van Faassen: De kleur lost de 
architectonische ruimte op. De 
briefwisseling tussen Theo van 
Doesburg en architect C.R. de Boer, 
1920-1929; uitgeverij Eigenbouwer, 
nov. 2019, 272 blz, € 29,50, 
ISBN 978 90 9032 382 4.
In	1921-22	bouwde	architect	C.R.	de	Boer	

in	zijn	woonplaats	Drachten	onder	meer	een	
blok	 met	 zestien	 middenstandswoningen	
aan	 de	 Torenstraat	 en	 daartegenover	

een	 landbouwwinterschool.	 Hij	 riep	 bij	
deze	opdrachten	 de	 hulp	 in	 van	Theo	 van	
Doesburg,	 de	 oprichter	 van	 het	 tijdschrift	
De	 Stijl.	 Voor	 de	 woningen	 maakte	 Van	
Doesburg	zowel	voor	het	exterieur	als	het	
interieur	 verstrekkende	 kleurontwerpen.	
In	 retrospectief	 is	 voor	Van	 Doesburg	 de	
samenwerking	met	De	Boer	een	keerpunt	
geweest.	 Hij	 ontwikkelde	 een	 heel	 nieuw	
idee	over	 de	 relatie	 tussen	 het	 beeldende	
en	 het	 architecturale.	 Van	 Doesburg	
verbleef	 deze	 periode	 grotendeels	 in	
Weimar	waar	hij	bij	het	Bauhaus	probeerde	
zijn	 ideeën	 ingang	te	doen	vinden.	 In	de	 in	
deze	uitgave	gepubliceerde	brieven	aan	De	
Boer	 is	deze	cruciale	periode	 in	het	 leven	
van	Van	Doesburg	en	de	evolutie	van	diens	
opvattingen	 over	 kleur	 in	 de	 architectuur	
bijna	stap	voor	stap	te	volgen.

voor	 architect	 Willem	 M.	 Dudok.	 De	
antwoorden	die	 in	deze	studie	naar	voren	
komen	werpen	 een	 nieuw	 licht	 op	 de	 rol	
van	Dudok	als	stedenbouwkundige,	op	zijn	
inspiratiebronnen	 buiten	 de	 architectuur	
(muziek,	 antroposofie,	 kunst)	 en	 daarmee	
ook	 op	 zijn	 persoon	 en	 betekenis	 voor	
Nederland	 en	 Hilversum	 in	 het	 bijzonder.	
De	 in	 het	 boek	 opgenomen	 foto's	 van	
Iwan	Baan	vormen	daarbij	een	spectaculair	
contraverhaal.	Met	name	de	foto´s	genomen	
vanuit	 de	 lucht	 maken	 prachtig	 zichtbaar	
hoe	 het	 gehele	 Hilversumse	 oeuvre	 van	
Dudok,	van	groot	naar	klein,	deel	uitmaakt	
van	 een	 -	 overigens	 hypermoderne	 -	
tuinstadgedachte.	 Het	 is	 niet	 voor	 niets	
dat	deze	uitgave	samenvalt	met	het	project	
'Hilversum	Tuinstad	 van	 de	 21e	 eeuw',	 dat	
in	 november	 wordt	 gelanceerd	 vanuit	 het	
Dudok	Architectuur	Centrum.

Bart D. Verbrugge: Johannes 
Mutters jr. (1858-1930). Bedreven 
in vele bouwstijlen. Verloren, 2019, 
240 blz, € 29, 
ISBN 9789087047795. 

Architect	 Johannes	 Mutters	 jr.	 (1858-
1930)	was	een	belangrijke	protagonist	 van	
de	Haagse	 art	 nouveau	 architectuur,	maar	
was	als	'modebewust'	ontwerper	ook	thuis	
in	tal	van	andere	stijlen.	Bekende	door	hem	
ontworpen	gebouwen	zijn	Hotel	Deux	Villes	
(Buitenhof),	de	uitbreiding	van	Sociëteit	de	
Witte	(Plein	24)	en	het	gebouw	'Nederlands	
Sportpark'	(Theresiastraat,	nu	in	gebruik	als	
supermarkt).	 Ook	 op	 stedenbouwkundig	
gebied	 was	 Mutters	 actief.	 Hij	 ontwierp	
onder	 andere	 de	 uitbreidingsplannen	 voor	
Wassenaar	 en	 Rijswijk.	 Zoals	 in	 dit	 boek	
naar	 voren	 komt	 was	 Mutters	 bijzonder	
geïnteresseerd	 in	 de	 mogelijkheden	 die	
nieuwe	bouwmaterialen	boden.	Zo	paste	hij	
als	eerste	Nederlandse	architect	gewapend	
beton	toe	in	zijn	gebouwen.	De	uitgave	over	
Mutters	maakt	deel	uit	van	een	serie	boeken	
welke	tot	stand	komen	onder	auspices	van	
de	 Stichting	 BONAS	 -	Kennisportaal	 voor	
Nederlandse	 architectuur	 en	 stedenbouw	
(www.bonas.nl).	

Bertus Fennema: Architect Sietze 
Veenstra 1897-1981; Uitgeverij 
NoordProof Producties, sept 2019, 
112 blz, € 18,50, 
ISBN 978 90 79742 25 7. 
Over	 tal	 van	 architecten	 (Bouma,	

Reitsma,	 Boer,	 Reitsema	 Tzn.,	 Wiersema,	
Zevenberg,	 Prummel,	 Kruijer)	 die	 in	 de	
jaren	twintig	en	dertig	van	de	vorige	eeuw	
in	 de	 provincie	 Groningen	 actief	 waren	
zijn	 boeken	 verschenen.	 In	 dit	 rijtje	 hoort	
ook	 architect	 Sietze	 (S.A.)	Veenstra	 thuis.	
Het	 nu	 verschenen	 boek,	 geschreven	
door	Bertus	Fennema,	 geeft	 een	overzicht	
van	 het	 werk	 van	 Veenstra,	 die	 vooral	
actief	 was	 in	 de	 dorpen	 Langezwaag	 en	
Middelstum,	maar	ook	 in	 naburige	 dorpen	
als	 Appingedam,	 Eppenhuizen,	 Huizinge,	
Kantens	 en	 Stitswerd.	 In	 nagenoeg	 alle	
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Deze tentoonstellingsagenda werd 
mede samengesteld door Sylvia 
Alting van Geusau

Amsterdam	-	Joods	Historisch	Museum/
Joods	Cultureel	Kwartier
020-5310311	/	www.jhm.nl	en	www.jck.nl
Amsterdam Diamantstad; t/m 1 
maart 2020.
Naar	 aanleiding	 van	 de	 125ste	

verjaardag	 van	 de	 Algemene	 Nederlandse	
Diamantbewerkersbond	 (ANDB)	
presenteert	 het	 Joods	 Historisch	 Museum	

van	 27	 september	 2019	 tot	 en	 met	 1	
maart	2020	de	tentoonstelling	 'Amsterdam	
Diamantstad'.	De	expositie	vertelt	het	verhaal	
van	de	Amsterdamse	diamantindustrie	over	
een	 periode	 van	 ruim	 300	 jaar.	 In	 deze	 in	
omvang	 bescheiden	 tentoonstelling	 in	 de	
benedenruimte	van	het	museum	wordt	met	
name	aandacht	geschonken	aan	Henri	Polak	
onder	wiens	 bezielende	 leiding	 in	 1894	de	
ANDB	werd	 opgericht.	De	 tentoonstelling	
toont	 affiches,	 objecten	 en	 pamfletten	
die	 kunstenaars	 als	 Richard	 Roland	 Holst,	
Albert	Hahn	 en	 Elie	 Smalhout	 in	opdracht	
van	de	ANDB	maakten.	Ook	zijn	er	enkele	
prachtige	tekeningen	van	Engelina	Reitsma-
Valença	te	zien.	

NB:	 zie	 ook	 de	 rubriek	 Korte	
Mededelingen:	 Amsterdam	 -	 activiteiten	
i.v.m.	 de	 herdenking	 van	 de	 oprichting	
van	 de	 Algemene	 Nederlandse	
Diamantbewerkersbond,	125	jaar	geleden.

Amsterdam	-	Stedelijk	Museum
020-5732911	/	www.stedelijk.nl
Chagall, Picasso, Mondriaan, e.a.: 
Migranten in Parijs; t/m 2 februari 
2020.
Marc	 Chagall,	 Pablo	 Picasso,	 Piet	

Mondriaan	en	andere	bekende	en	onbekende	
kunstenaars	trekken	 in	de	eerste	helft	van	
de	vorige	eeuw	naar	hét	kunstcentrum	van	
de	 wereld:	 Parijs.	 Zij	 moeten	 er	 hun	 weg	
vinden	 in	 een	 gepolariseerde	 samenleving,	
vol	 nationalisme,	 vreemdelingenhaat	 en	
antisemitisme.	 De	 tentoonstelling	 met	
de	 titel	 'Chagall,	 Picasso,	 Mondriaan	 e.a.:	
Migranten	 in	 Parijs'	 is	 een	 uitgelezen	
kans	om	het	werk	 van	 de	 grote	moderne	
meesters	in	een	ander	licht	te	zien,	én	om	
nieuwe	kunstenaars	te	ontdekken.	Naast	40	
werken	van	Chagall,	alsmede	schilderijen	van	
Picasso	en	Mondriaan,	worden	ook	werken	
tentoongesteld	 van	 kunstenaars	 als	 Emmy	

Amsterdam - activiteiten i.v.m. 
de herdenking van de oprichting 
van de Algemene Nederlandse 
Diamantbewerkersbond, 125 jaar 
geleden. 

Het	 Internationaal	 Instituut	 voor	
Sociale	Geschiedenis	 (IISG)	 te	Amsterdam	
organiseert	een	aantal	feestelijke	activiteiten	
om	te	vieren	dat	de	ANDB	125	jaar	geleden	
is	 opgericht.	 Eén	 van	 die	 activiteiten	 is	
een	 'story-telling	 tour'	 in	 het	 voormalige	
Bondsgebouw	('De	Burcht'),	gebouwd	door	
architect	Berlage	en	van	wandschilderingen	
voorzien	 door	 R.N.	 Roland	 Holst.	
'Storytellers'	 vertellen	 de	 levensverhalen	
van	 vijf	 inspirerende	 leden	 en	 bestuurders	
van	de	bond:	Salomon	Kleerekoper,	Jan	van	
Zutphen,	Betje	Lazarus,	Louis	Gans	en	Henri	
Polak.	Ze	geven	een	inkijkje	 in	hun	idealen	
en	dadendrang	en	 laten	zien	hoe	groot	de	
betekenis	van	de	ANDB	was.

De	VVNK	 heeft	 in	 de	 loop	 van	 haar	
bestaan	 tweemaal	 een	 excursie	 naar	 dit	
gebouw	 gehouden.	 Dit	 monument	 van	
'Gemeenschapskunst'	 is	 tegenwoordig	 nog	
maar	weinig	te	bezichtigen,	maar	nu	zijn	er	
weer	gelegenheden	voor.	

Data
Vanaf	 30	 november	 tot	 en	 met	 29	

december	2019.	Elke	donderdag	en	zaterdag	
elk	heel	uur	vanaf	16	uur,	20	uur	laatste	tour.	
Zondagmiddag	vanaf	12	uur;	16	uur	laatste	
tour.	Lengte	één	uur.

Locatie 
De	Burcht	Henri	Polaklaan	9,	Amsterdam

Opgeven via 
diamantbewerkers.nl/en/andb-agenda

Verder	loopt	er	in	het	Joods	Historisch	
Museum	t/m	1	maart	2020	de	tentoon	stelling	
Amsterdam	 Diamantstad,	 die	 in	 nauwe	
samenwerking	met	het	 IISG	 is	gemaakt	en	
veel	 stukken	 uit	 de	ANDB	 collectie	 toont	
(zie	ook	de	 tentoonstellingsagenda	van	dit	
nummer	van	de		Rond 1900).	En	in	Museum	
Het	Schip	 is	nog	 steeds	 (tot	12	 jan.	2020)	
de	 tentoonstelling	Zonnestraal, Schip op de 
Heide	 te	 bezichtigen	 (besproken	 in	 Rond 
1900	 nr.	 2	 van	 2019).	 Ook	 de	 bouw	 van	
Sanatorium	Zonnestraal,	een	icoon	van	het	
Nieuwe	Bouwen,	was	 een	 initiatief	 van	 de	
ANDB.	

Ter	 gelegenheid	 van	 dit	 alles	 is	 ook	
een	 boek	 verschenen:	 Karin	 Hofmeester	
(red.),	 Een schitterende erfenis. 125 jaar 
nalatenschap van de Algemene Nederlandse 
Diamantbewerkersbond,	 Walburg	 Pers,	
Zutphen,	2018,	€	29,95.

Gebouw 'de Burcht', 
Henri Polaklaan, Amsterdam,

website Monumentale Interieurs, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

KoRTE MEDEDELINGEN TENTooNSTELLINGAGENDA 
per december 2019

Albert Hahn, Diamantbewerkers Koperen 
Stelenfonds "Nieuwe Levenskracht", print, 
1900 - 1924, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, c/o Pictoright Amsterdam 2019 
(website Joods Historisch Museum).
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In	de	tentoonstelling	'Jean-François	Millet.	
Zaaier	van	de	moderne	kunst'	is	te	zien	hoe	
vooruitstrevend	het	werk	van	Jean-François	
Millet	(1814-1875)	is	voor	de	tijd	waarin	hij	
leefde.	 Met	 zijn	 radicale	 schildertechniek,	
moderne	 stijl	 en	 inspirerende	 verbeelding	
van	 het	 boerenbestaan,	 werd	 Millet	 een	
ware	 zaaier	 van	 de	 moderne	 kunst.	Voor	
het	 eerst	 is	 er	 een	 grote,	 internationale	
tentoonstelling	 gewijd	 aan	 Millet	 en	 hoe	
zijn	 kunst	 als	 inspiratiebron	 diende	 voor	
kunstenaars	na	hem,	zoals	Vincent	van	Gogh,	
Camille	 Pissarro,	 Georges	 Seurat,	 Claude	
Monet,	Giovanni	Segantini,	Winslow	Homer,	
Paula	 Modersohn-Becker,	 Edvard	 Munch,	
Kazimir	Malevich	en	Salvador	Dalí.

Deze	 tentoonstelling	 in	 het	Van	 Gogh	
Museum	vindt	vrijwel	gelijktijdig	plaats	met	
de	 tentoonstelling	 'Jean-François	 Millet	 en	
de	Haagse	School'	 in	De	Mesdag	Collectie	
in	 Den	 Haag	 (13	 september	 2019	 t/m	 5	
januari	2020),	waarin	de	 invloed	van	Millet	
op	de	kunstenaars	van	de	Haagse	School	in	
beeld	wordt	gebracht.

Assen	-	Drents	Museum
0592-377773	/	www.drentsmuseum.nl
Barbizon van het noorden; t/m 22 
maart 2020.
In	 de	 tentoonstelling	'Barbizon	 van	 het	

Noorden	-	De	ontdekking	van	het	Drentse	
landschap	 1850-1950'	 presenteert	 het	
museum	 werk	 van	 grote	 kunstenaars	 uit	
de	19de	en	20ste	eeuw	die	de	natuur	van	
Drenthe	ontdekten	en	op	doek	vastlegden.	
Kunstwerken	van	onder	meer	Jozef	Israëls,	
Hendrik	 Willem	 Mesdag	 en	 Vincent	 van	
Gogh	 laten	 de	 unieke	 eigenschappen	 van	
Drenthe	 zien.	 Daarnaast	 maken	 werken	
van	 onder	 andere	 Julius	 van	 de	 Sande	
Bakhuyzen	en	Max	Liebermann	deel	uit	van	
de	 tentoonstelling.	 Onder	 de	 topstukken	
van	 deze	 tentoonstelling	 bevindt	 zich	 De	
Turfschuit	 van	Vincent	 van	 Gogh,	 lang	 in	
depot,	 nu	 in	 een	 veilige	 vitrine.	Voor	 deze	
tentoonstelling	 wordt	 samengewerkt	 met	
Stichting	 Het	 Drentse	 Landschap	 (NB:	 zie	
ook	de	aankondiging	in	deze		Rond 1900	van	
de	ALV	van	de	VVNK,	op	21	maart	 in	het	
Drents	Museum	in	Assen).

Den	Haag	-	Panorama	Mesdag
070-3106665	/	
www.panorama-mesdag.com
Louis Apol op Nova Zembla; t/m 
1 maart 2020.
In	 1880	maakte	 de	Haagse	 kunstenaar	

Louis	 Apol	 (1850-1936)	 de	 reis	 van	
zijn	 leven.	 Hij	 maakte	 deel	 uit	 van	 een	
wetenschappelijke	 expeditie	 naar	 Nova	

Andriesse,	 Karel	Appel,	 Eva	 Besnyö,	 Sonia	
Delaunay,	Kees	van	Dongen,	Gisèle	Freund,	
Natalia	 Goncharova,	 Wassily	 Kandinsky,	
Germaine	 Krull,	 Wifredo	 Lam,	 Jacques	
Lipchitz,	 Paula	 Modersohn-Becker,	 Marlow	
Moss,	Man	Ray,	Diego	Rivera,	Gino	Severini,	
Jan	Sluijters,	Chaim	Soutine,	Nicolaas	Warb	
(=	Sophia	Warburg)	en	Ossip	Zadkine.

Amsterdam	-	van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl
Van proef tot perfectie: Edouard 
Vuillards prentenserie 'Paysages et 
Intérieurs'; t/m 12 januari 2020.
De	 schilder-tekenaar	 Edouard	 Vuillard	

(1868-1940)	maakte	deel	uit	van	Les	Nabis,	
een	 groep	 jonge	 avant-garde	 kunstenaars	
uit	 Parijs	 rond	 1900.	 Zij	 zagen	 werken	
op	 papier,	 zoals	 een	 prent	 of	 affiche,	 als	
een	 volwaardige	 kunstvorm,	 terwijl	 de	

traditionele	kunstwereld	alleen	schilderijen	
als	 kunst	 beschouwde.	 De	 prentenserie	
'Paysages	 et	 Intérieurs'	 bestaat	 uit	 dertien	
kleurenlithografieën	 die	 een	 inkijkje	 geven	
in	 Vuillards	 persoonlijke	 leefwereld.	 Hij	
beeldde	 zijn	 familie	 en	 vrienden	 af	 in	 hun	
Parijse	appartementen	of	koos	voor	plekken	
in	de	stad	waar	hij	graag	wandelde.	Behalve	
de	definitieve	versies	van	de	litho's	geeft	de	
tentoonstelling	aan	de	hand	van	voorstudies	
en	proefdrukken	een	boeiend	beeld	hoe	de	
litho's	 in	 stappen	 hun	 uiteindelijke	 vorm	
kregen.	

Tegelijk	 met	 de	 prenten	 van	 Vuiillard	
wordt	 werk	 geëxposeerd	 van	 een	
achttiental	 studenten	 van	 de	 afdeling	
Grafisch	Ontwerpen	van	de	Gerrit	Rietveld	
Academie,	die	zich	lieten	inspireren	door	de	
prentenserie	 van	Vuillard.	 Zij	maakten	 een	
moderne	vertaling	 van	de	behangpatronen	
en	donkere	silhouetten	in	Vuillards	werk.

Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl
Jean-François Millet. Zaaier van 
de moderne kunst; t/m 12 januari 
2020.

Marc Chagall, Verliefd paar, 1925, 
collectie Stedelijk Museum Amsterdam.

Edouard Vuillard, Dwars door het veld 
(A travers champs), 1899,

 website van Gogh Museum.

Jean-François Millet, de Arenleesters, 1857,
website Van Gogh museum.

De Turfschuit, Vincent van Gogh, 1883,
 collectie Drents Museum.
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kunstenaar	 heeft	 hij	 werk	 geleverd	 aan	
Europese	 vorstenhuizen	 en	 de	 keizerlijke	
familie	 van	 Japan.	 Deze	 tentoonstelling	
geeft	 een	 beeld	 van	 de	 opdrachten	 die	
hij	 voor	 hen	 heeft	 uitgevoerd.	 Onder	
het	 tentoongestelde	 bevindt	 zich	 een	
kroonluchter	 en	 tafelornamenten	 welke	
in	 1937	 aan	 de	 toenmalige	 prinses	 Juliana	
zijn	 geschonken	 ter	 gelegenheid	 van	 haar	
huwelijk,	 wijnglazen	 en	 tafelornamenten	
welke	toebehoren	aan	het	Britse	koningshuis,	
en	 ook	 een	 paneel	 uit	 een	 glazen	 deur	
welke	 zich	 oorspronkelijk	 bevond	 in	 het	
keizerlijk	 paleis	 in	Tokio.	Aan	 de	 hand	 van	
briefwisselingen	en	fotomateriaal	wordt	een	
beeld	 geschetst	 hoe	 de	 opdrachten	 voor	
al	 deze	 objecten	 tot	 stand	 zijn	 gekomen	
en	 van	 de	 context	 waarin	 zij	 destijds	 zijn	
geëtaleerd	en	gebruikt.	

Drachten	-	Museum	Dr88888
0512-515647	/	www.museumdrachten.nl
Bauhaus en Drachten; t/m 29 maart 
2020.
Ofschoon	 het	 Bauhausjaar	 2019	

bijna	 ten	 einde	 loopt	 geeft	 het	 Museum	
Drachten	hier	op	de	valreep	nog	een	eigen	
specifieke	 invulling	 aan.	De	 tentoonstelling	
'Bauhaus	 en	 Drachten'	 laat	 zien	 welke	
invloed	Drachten,	via	kunstenaar	Theo	van	
Doesburg,	had	op	de	iconische	Bauhausstijl.	
De	 tentoonstelling	 geeft	 voorbeelden	
op	 het	 gebied	 van	 typografie,	 fotografie,	
architectuur,	 toegepaste	 kunst	 en	 textiel.	
Daarnaast	 is	er	aandacht	voor	een	nieuwe	
generatie	 kunstenaars,	 zoals	 Monika	 Buch,	
die	voortgekomen	is	uit	de	Bauhaustraditie.	
Uiteraard	 krijgt	 op	 deze	 tentoonstelling	
ook	 het	 Van	 Doesburg-Rinsemahuis	

Zembla	en	verbleef	vier	maanden	aan	boord	
van	 de	 poolschoener	Willem	 Barents.	Als	
specialist	 van	 winterlandschappen	 bood	
deze	 reis	 hem,	 tijdens	 een	 barre	 tocht,	
de	 ultieme	 kans	 om	 de	 meest	 bijzondere	
ijsformaties	 en	 desolate,	 besneeuwde	
landschappen	van	dichtbij	te	bestuderen	en	
in	beeld	te	brengen.	De	tentoonstelling	toont	
een	selectie	uit	de	200	potloodtekeningen,	
schetsen	en	aquarellen	die	Apol	tijdens	zijn	
reis	maakte.	Ook	 is	 er	 aandacht	 voor	 het	
panoramaschilderij	dat	Apol	in	1896	maakte	
op	 basis	 van	 zijn	 Nova	 Zembla-schetsen.	
Het	was	jarenlang	met	veel	succes	te	zien	in	
het	 Panoramagebouw	 in	Amsterdam	maar	
verdween	 rond	 1930	 van	 de	 radar.	 Bij	 de	
tentoonstelling	is	de	gelijknamige	publicatie	
'Louis	Apol	 op	Nova	Zembla'	 verkrijgbaar	
(samenstelling	Suzanne	Veldink,	ISBN	978	94	
6319	202	6,	€	22,50,	Scriptum	Art).

Deurne	-	Museum	De	Wieger
0493-322930	/	www.dewieger.nl
Charles Eyck. Schilderen met 
explosieve handen; t/m 12 januari 
2020.
In	 de	 expositie	 'Charles	 Eyck.	

Schilderen	met	explosieve	handen'	worden	
schilderijen,	 tekeningen	 en	 keramiek	 van	
Charles	Eyck	 getoond	uit	 de	 jaren	 '20	 tot	
en	 met	 de	 jaren	 '70.	 In	 de	 chronologisch	
opgebouwde	 overzichtstentoonstelling	
worden	 extra	 accenten	 gelegd	 op	 zijn	
illustratieve	 werk	 voor	 het	 culturele	
tijdschrift	De	Gemeenschap	in	de	jaren	'30	
en	op	zijn	beschildering	van	het	Romaanse	
vestingkerkje	 in	 Jeantes-la-ville	 in	 Noord-
Frankrijk	 in	 de	 jaren	 '60.	 De	 expositie	
Charles	Eyck	is	tot	en	met	12	januari	2020	
op	 de	 bovenverdieping	 van	 Museum	 De	
Wieger	te	zien.

Doesburg	-	Lalique	Museum
0313-471410	/	www.musee-lalique.nl
Koninklijk Licht - Royale 
geschenken en lichtontwerpen van 
René Lalique; vanaf 8 december.
René	Lalique	 (1860	 -	 1945)	wordt	wel	

de	Da	Vinci	van	de	juwelen-	en	de	glaskunst	
genoemd.	 Als	 internationaal	 gevierd	

Omslag van de publicatie 'Louis Apol op Nova 
Zembla'

Charles Eyck, St.-Germain des prés, 1928, gouache, 
collectie Museum De Wieger.

Affiche tentoonstelling 'Koninklijk Licht'. Tentoonstellingsaffiche Bauhaus en Drachten.
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in	het	Rijksmuseum,	dat	in	december	2019	
verschijnt	 bij	 uitgeverij	 Mercatorfonds	 en	
het	Rijksmuseum.	In	dit	langverwachte	boek	
geeft	Reynaerts	een	nieuw	overzicht	van	de	
19de-eeuwse	 schilderkunst	 in	 Nederland.	
Deze	nieuwe	kijk	op	de	Nederlandse	kunst	
rond	 1900	 toont	 Reynaerts	 met	 ruim	 70	
schilderijen,	aquarellen	en	tekeningen	in	het	
Singer	 Laren.	 Zowel	 de	 impressionistische	
schilderkunst	 van	 de	 Haagse	 School	 als	
kunstenaars	die	zich	op	de	intimiteit	van	de	
binnenwereld	met	thema's	als	het	interieur,	
het	 stilleven	 en	 de	 geesteswereld	 van	 de	
kunstenaar	richten	komen	aan	bod.	Er	wordt	
werk	getoond	van	bekende	kunstenaars	als	
Jan	Toorop,	Johan	Thorn	Prikker,	Vincent	van	
Gogh,	Matthijs	Maris,	Willem	Witsen	en	Piet	
Mondriaan,	maar	ook	van	minder	bekende	
kunstenaars	 als	 Piet	 Meiners,	 Carel	 de	
Nerée	tot	Babberich,	Frans	Stamkart,	Henri	
van	Daalhoff,	Gijs	Bosch	Reitz,	Jacobus	van	
Looy,	 Jan	 Veth,	 Antoon	 Derkinderen	 en	
Richard	Roland	Holst.	

Laren	-	Singer	Laren
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Vrouwenportretten; t/m 5 januari 
2020.
Anna	 Singer,	 die	 tezamen	 met	William	

Singer	 in	 het	 begin	 van	 de	 20e	 eeuw	 een	
kunstcollectie	 opbouwde,	 liet	 zichzelf	
meerdere	keren	afbeelden	door	bevriende	
kunstenaars	 als	 Martin	 Borgord	 en	 Jacob	
Dooijewaard.	 Daarnaast	 verzamelde	Anna	
veel	 vrouwenportretten,	 zoals	 vervaardigd	
door	 Carolus-Duran	 en	 Gustave	 Jean	
Jacquet.	 Verder	 op	 deze	 tentoonstelling,	
die	 parallel	 loopt	 aan	 de	 tentoonstelling	
'Weer	 en	 Wind.	 Avercamp	 tot	 Willink',	
werken	van	George	Hendrik	Breitner,	Isaac	
Israëls,	 Coba	 Ritsema,	 Jan	 Sluijters,	 Leo	
Gestel	en	Kees	van	Dongen,	terwijl	van	een	
aantal	 tentoongestelde	 werken	 de	 maker	
onbekend	is.

Otterlo	-	Kröller-Müller	Museum
0318-591241	/	www.krollermuller.nl
Het leven getekend. Werk op 
papier 1850-1950; t/m 19 januari 
2020.
Van	 snelle	 krabbels	 in	 schetsboekjes	

speciale	aandacht	(NB:	zie	ook	in	de	rubriek	
Nieuwe	 Uitgaven,	 de	 publicatie	 'De	 kleur	
lost	 de	 architectonische	 ruimte	 op.	 De	
briefwisseling	 tussen	 Theo	 van	 Doesburg	
en	 architect	 C.R.	 de	 Boer,	 1920-1929',	
samenstellers	 Herman	 van	 Bergeijk	 en	
Sjoerd	van	Faassen,	uitgeverij	Eigenbouwer).	

Eelde	-	Museum	de	Buitenplaats
050-3095818	/	
www.museumdebuitenplaats.nl
Johan Dijkstra, Vergezichten; 18 
januari t/m 13 april.
De	Groningse	kunstenaar	Johan	Dijkstra	

(1896-1978)	 liet	 een	 omvangrijk	 grafisch	
oeuvre	na	dat	over	het	grootste	deel	stamt	
uit	de	jaren	twintig.	Door	Anneke	de	Vries	
is	 een	 catalogus	 samengesteld,	 getiteld	
'Vergezichten:	 het	 grafisch	werk	 van	 Johan	
Dijkstra'	 (WBooks,	 E	 49,95,	 januari	 2020).	
In	samenhang	met	het	verschijnen	van	deze	
catalogus	is	er	vanaf	18	januari	 in	Museum	
De	Buitenplaats	in	Eelde	de	tentoonstelling	
'Johan	Dijkstra.	Vergezichten'.	De	expositie	
toont	Dijkstra's	 grafische	werk	 te	midden	
van	 schilderijen,	 aquarellen	 en	 schetsen,	
en	 biedt	 een	 spannend	 beeld	 van	 het	
werkproces	van	de	kunstenaar.

Gouda	-	Stedelijk	Museum	Gouda
0182-331000	/	www.museumgouda.nl
Stilleven; t/m 10 mei 2020.
De	 tentoonstelling	 'Stilleven'	 toont	

een	 prachtig,	 vernieuwend	 beeld	 van	 het	
Nederlandse	 en	 Belgische	 stilleven	 van	
omstreeks	 1870	 tot	 nu	 en	onderzoekt	 de	
betekenis	voor	kunstenaars.	Aan	het	einde	
van	 de	 negentiende	 eeuw	 verandert	 het	
stilleven	 sterk.	 Nederlandse	 en	 Vlaamse	
schilders	stappen	af	van	de	klassieke,	uiterst	
realistisch	 geschilderde	 en	 gearrangeerde	
composities.	 Het	 kleurgebruik	 wordt	
uitbundiger,	 de	 voorstellingen	 steeds	
abstracter.	 De	 tentoonstelling	 laat	 werk	
zien	van	kunstenaars	als	Floris	Verster,	James	
Ensor,	Jan	Sluijters,	Pyke	Koch,	Bart	van	der	
Leck,	Gustave	de	Smet	en	anderen.

Laren	-	Singer	Laren
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Spiegel van de ziel. Toorop tot 
Mondriaan; 14 januari t/m 10 mei 
2020.
Deze	 tentoonstelling	 sluit	 aan	 bij	

het	 vierde	 en	 laatste	 deel	 van	 het	 boek	
Spiegel	 van	de	werkelijkheid.	 19de-eeuwse	
schilderkunst	 in	 Nederland	 door	 Jenny	
Reynaerts,	 senior	 conservator	 schilderijen	

Johan Dijkstra, Paarden, 1925,
Stichting Johan Dijkstra.

Rik Wouters, Chrysanthèmes, 
The Phoebus Foundation, Antwerpen,

 website Museum Gouda.

Bosch Reitz, Kerkuitgang van de Oude St. Janskerk 
op de Brink te Laren, ca 1900,
website Singer Laren.

Martin Borgord, Portret van Anna Singer-Brugh, 
1905, website Singer Laren.
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Voor	het	 eerst	 biedt	 een	museum	een	
overzicht	 van	 het	 werk	 van	 Nederlands	
noordelijke	 keramiekfabrieken.	 In	 de	
expositie	 is	 industrieel	gemaakte	keramiek	
te	 zien,	 variërend	 van	 sieraardewerk	
tot	 serviezen	 en	 van	 monumentale	
wandbekledingen	 tot	 tegelontwerpen,	
waarbij	 ook	 de	 inbreng	 van	 kunstenaars	
wordt	 belicht.	 Voor	 Groningen	 komen	
onder	 andere	 aan	 bod	 ADCO,	 Erica	 en	
de	 Groninger	 Steenfabrieken.	 Drenthe	
wordt	 vertegenwoordigd	 door	 Royal	
Goedewaagen	 en	 Overijssel	 door	 ESKAF	
en	 Flora	 Plateel.	 Uit	 Friesland	 is	 keramiek	
te	zien	van	Koninklijke	Tichelaar,	Koninklijke	
Van	Hulst,	Tjallingii	en	Albarello.

Zutphen	-	Stedelijk	Museum	Zutphen
0575-516878	/	www.museazutphen.nl
Verleiden met een glimlach, Jo 
Spier en de reclame; t/m 9 februari 
2020.
Jo	 Spier	 (Zutphen	1900-1978)	noemde	

zichzelf	 een	 tekenend	 journalist.	 Hij	
werd	 bekend	 als	 politiek	 tekenaar	 en	

illustrator	 en	 wist	 de	 reclame-ideeën	 van	
bedrijven	 uitstekend	 in	 beelden	 te	 vatten.	
Zo	 maakte	 hij	 commerciële	 opdrachten	
voor	 onder	 andere	 Shell,	 Esso,	 Mobil	 Oil,	
Ford,	Philips,	Heineken,	KLM	en	PTT.	 In	de	
tentoonstelling	'Verleiden	met	een	glimlach'	
is	 het	 reclamewerk	 van	 Jo	 Spier	 te	 zien,	
aangevuld	met	reclamewerk	van	tijdgenoten	
zoals	Ies	Spreekmeester	en	Eppo	Doeve	én	
hedendaagse	tekenaars,	zoals	Joep	Bertrams,	
Ien	van	Laanen,	Nanne	Meulendijks	en	TRIK.	
Bij	 de	 tentoonstelling	 wordt	 een	 limited	
edition	magazine	uitgegeven	over	(het	werk	
van)	Jo	Spier.	

na	 vluchtige	 ontmoetingen	 tot	 eindeloze	
studies	 van	 eenzelfde	 onderwerp,	 van	 de	
eerste	 aanzetten	 voor	 latere	 schilderijen,	
sculpturen	of	prenten	tot	geheel	uitgewerkte	
voorstellingen	 op	 papier.	Al	 deze	 facetten	
van	het	tekenen	zijn	 terug	te	vinden	 in	de	
tentoonstelling	 'Het	 leven	 getekend'.	 De	
geëxposeerde	 werken	 zijn	 grotendeels	
verzameld	door	Helene	Kröller-Müller,	haar	
adviseur	H.P.	Bremmer	en	familievriend	Sam	
van	 Deventer.	 Uit	 de	 collectie	 van	 meer	
dan	4.500	tekeningen,	pastels,	aquarellen	en	
prenten	 uit	 de	 periode	 1850-1950	 zijn	 in	
de	tentoonstelling	150	werken	te	zien	van	
onder	andere	Isaac	Israëls,	Julie	de	Graag	en	
Jan	Toorop.

Valkenswaard	-	
Nederlands	Steendrukmuseum
040-2049841	/	www.steendrukmuseum.nl
Vrouwen in zicht. Op naar gelijke 

rechten; t/m 23 februari 2020.
Dit	jaar	is	het	honderd	jaar	geleden	dat	

vrouwen	bij	verkiezingen	volledig	stemrecht	
kregen.	 Een	 turbulente	 geschiedenis	 ging	
hieraan	 vooraf.	 Voor	 het	 Nederlands	
Steendrukmuseum	 aanleiding	 om	 een	
tentoonstelling	 'Vrouwen	in	zicht.	Op	naar	
gelijke	 rechten'	 in	 te	 richten.	De	expositie	
laat	 zien	 hoe	 het	 kantelend	 beeld	 van	 de	
vrouw	zich	rond	de	eeuwwende	vertaalde	
in	de	lithografie,	in	pamfletten,	of	in	andere	
documentatievormen.	Naast	affiches,	litho's	
en	tekeningen	van	buitenlandse	kunstenaars	
zoals	 Chéret,	 Grasset,	 Toulouse	 Lautrec,	
Steinlen,	zijn	werken	te	zien	van	Nederlandse	
kunstenaars	zoals	Toorop,	Drupsteen,	Thorn	
Prikker,	Molkenboer,	Monickendam,	Jordaan,	
Hahn	en	anderen.

Veendam	-	Veenkoloniaal	museum	
0598-364224	/	
www.veenkoloniaalmuseum.nl
Noordewerk. Aardewerk uit 
Noord-Nederland, 1880-heden; 
8 december 2019 t/m 8 maart 2020.

Leo Gestel, Circus 1928-29,
website Kröller-Müller Museum.

Affiche van de tentoonstelling 
'Vrouwen in zicht. Op naar gelijke rechten'.

ESKAF, decor-editie kraanvogel, ontwerp model en 
decor Willem Hendrik van Norden (1920), 
coll. Museum Het Princessehof, 
website Veenkoloniaalmuseum.

Affiche tentoonstelling 'Jo-Spier en de reclame'.
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secretariaat

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

redactie Rond 1900
teksten (tijdelijk)
Maarten	Nubé
071-	5172856
redactie@vvnk.nl

vormgeving

Eef	de	Hilster

e.de.hilster@hccnet.nlw
w
w
.v
vn
k.
nl

Alkmaar	-	Stedelijk	Museum	Alkmaar
072-5489789	/	www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
De Toorop Dynastie; t/m 26 januari 2020.
NB: op 18 januari is een VVNK-excursie 
naar deze tentoonstelling gepland, zie 
elders in dit blad.

Amsterdam	-	Hermitage
020-5308755	/	www.hermitage.nl
Juwelen!; t/m 15 maart 2020.

Amsterdam	-	Museum	Het	Schip
020-6868595	/	www.hetschip.nl
Zonnestraal, Schip op de heide; t/m 12 
januari 2020.

Den	Bosch	-	Het	Noordbrabants	Museum
073-6877877	/	www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Van Goghs intimi. Vrienden, familie, 
modellen; t/m 12 januari 2020.
NB: zie ook de bespreking van het bij  
deze tentoonstelling onder dezelfde titel 
verschenen boek, auteurs Sjraar van 
Heugten en Helewise Berger, door Lieske 
Tibbe elders in dit blad.

Den	Haag	-	Haags	Historisch	Museum
070-3646940	/	www.haagshistorischmuseum.nl
Nooit gebouwd Den Haag; t/m 22 maart 
2020.

Dordrecht	-	Dordrechts	Museum
078-7708708	/	www.dordrechtsmuseum.nl
Kees Verwey en zijn idolen; t/m 5 januari 
2020.

Gorssel	-	Museum	More
0575-760300	/	www.museummore.nl
For Real | Britse Realisten uit de jaren '20 
en '30; t/m 5 januari 2020.

Huizen	-	Huizer	Museum
035-5250223	/	www.huizermuseum.nl
Van Bot naar Pot, ESKAF Huizen 1927-
1934; verlengd t/m 11 januari 2020

Laren	-	Singer	Museum
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Weer en Wind. Avercamp tot Willink; t/m 
5 januari 2020. 

Leiden	-	Japanmuseum	Sieboldhuis
071-5125539	/	www.sieboldhuis.org
De vier seizoenen; t/m 19 januari 2020.

Otterlo-Nederlands	Tegelmuseum	
0318-591519	/	www.nederlandstegelmuseum.nl
Exotisch, chique, hygiënisch. Tegel-
schilderijen in moderne winkels uit de 
eerste helft 20e eeuw; t/m maart 2020.

Roermond	-	Cuypershuis
0475-359102	/	www.cuypershuisroermond.nl
Atelier Nicolas; t/m 16 februari 2020.

Schoonhoven	-	Nederlands	Zilvermuseum
0182-385612	/	www.zilvermuseum.com	
Dynasty, Glinster & Glamour; t/m 8 maart 
2020.

Winterswijk	-	Villa	Mondriaan	
0543-515400	/	www.villamondriaan.nl
Mondriaan de Mesquita; t/m 1 maart 2020.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900


