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had,	en	het	komende	artikel	(in	dit	nummer)	
over	de	beeldjes	 van	Hildo	Krop	noemde,	
zei	Jetta	enthousiast	dat	haar	vader	nog	les	
van	Krop	had	gehad.	Beeldhouwer	had	haar	
vader	door	de	oorlog	niet	kunnen	worden,	
maar	 wel	 een	 bekwame	 steenhouwer	 die	
menig	graf	van	stenen	heeft	voorzien.	Even	
enthousiast	meldde	Jetta	zich	als	nieuw	lid	
aan.	 Het	 verrassende	 artikel	 van	Antoine	
Verschuuren	over	de	beeldjes	van	Krop	zou	
iedereen	moeten	 gaan	 lezen.	 Dan	 komt	 u	
er	achter	dat	de	beeldjes	in	Den	Haag	nog	
steeds	zijn	te	zien.	Als	u	tenminste	omhoog	
kijkt.	

Ook	na	de	ledenvergadering	is	er	weer	
van	 alles	 te	 doen.	Wees	 op	 tijd	 met	 het	
aanmelden	voor	de	excursie	op	18	april	naar	
het	monumentale	gebouw	'Radio	Kootwijk'	
van	de	architect	Julius	Luthmann	uit	1922.	

De	 VVNK-buitenland-excursie	 naar	
Glasgow	 is	 al	 volgeboekt.	Van	 14	 t/m	 18	
mei	zal	een	groep	van	34	personen	de	stad	
van	Charles	Rennie	Mackintosh	 uitgebreid	
bezoeken.	Er	is	een	schitterend	programma.

Ik	hoop	u	 in	2020	natuurlijk	bij	één	of	
meerdere	 activiteiten	 te	 ontmoeten.	 In	
ieder	geval	wens	ik	u	veel	kijk-	en	leesplezier	
bij	het	voor	u	liggende	nummer	van	de	Rond 
1900.	

Eddy	Engelsman

In	 2020	 hebben	 we	 al	 weer	 allerlei	
VVNK-activiteiten	 georganiseerd.	 In	
januari	 heeft	 de	VVNK	 in	 het	 Stadskaffee,	
het	 voormalige	 politiebureau	 in	 Alkmaar	
van	de	 architect	Alexander	Kropholler	 uit	
1931,	 de	 VVNK-scriptieprijzen	 uitgereikt.	
Meer	 daarover	 in	 dit	 nummer.	 Kropholler	
bouwde	in	een	robuuste	traditionalistische	
stijl,	 met	 mooie	 bakstenen	 Berlage-
elementen.	Ook	werden	we	rondgeleid	op	
de	tentoonstelling	'De	Toorop	Dynastie'	 in	
het	 Stedelijk	 Museum	Alkmaar,	 en	 in	 Het 
Hooge Huys,	eveneens	van	Kropholler	en	uit	
1931.	

De	VVNK	ging	ook	al	de	grens	over.	In	
Brussel	bezochten	we	de	 indrukwekkende	
BRAFA-kunstbeurs.	 De	 deelnemers	
genoten	 van	 de	 rondleiding	 door	 Paul	
Huvenne,	 voormalig	 directeur	 van	 het	
Koninklijk	 Museum	 voor	 Schone	 Kunsten	
te	Antwerpen.	Daarna	kregen	we	een	lunch	
en	verkenden	zelf	de	beurs.	

In	 februari	 gaf	 de	 VVNK	 op	
de	 Haagse	 Art Deco 2.0 beurs	
acte	de	présence	met	 een	 eigen	
stand.	 Gedurende	 drie	 dagen	
waren	 VVNK-leden	 bezig	 de	
beursbezoekers	 over	 onze	
activiteiten	 te	vertellen.	Het	 is	
ons	gelukt	om	daar	een	tiental	
nieuwe	leden	te	werven.	

2020	 is	 een	bijzonder	 jaar,	want	 het	 is	
het	Hildo Krop-jaar.	Vijftig	jaar	geleden	is	de	
kunstenaar,	die	we	vooral	als	beeldhouwer	
kennen,	 overleden.	 In	 dit	 blad	 wordt	 er	
aandacht	 aan	 besteed.	Vorig	 jaar	 was	 het	
voor	ons	ook	al	een	beetje	Hildo	Krop-jaar	
want	we	hebben	op	een	stralende	dag	een	
boeiende	excursie	naar	Steenwijk	gemaakt,	

waar	we	 in	 villa	Rams	Woerthe	 het	Hildo	
Kropmuseum	hebben	bezocht.	

Uiteraard	 staan	 er	 veel	 nieuwe	VVNK-
activiteiten	 op	 stapel.	 Op	 21	 maart	 zal	 in	
het	Drents	Museum	in	Assen	onze	jaarlijkse	
Algemene	 Ledenvergadering	 plaatsvinden.	
We	hopen	natuurlijk	op	een	flinke	opkomst.	
We	 zullen	 op	 deze	 dag	 twee	 nieuwe	
bestuursleden	 verwelkomen,	 namelijk	
Michel	Didier,	onafhankelijk	kunsthistoricus,	
en	 Jan	 de	 Bruijn,	 conservator	 van	 het	
Kunstmuseum	 Den	 Haag.	 Tijdens	 de	
ledenvergadering	 zal	ook	het	boek	 van	de	
Stichting	 Schone	 Kunsten	 'Door	 nazaten	
geschonken'	 worden	 gepresenteerd.	
Een	 prachtige	 herinnering	 aan	 onze	
'moederstichting'	en	een	waardig	saluut	aan	
die	 nazaten.	 Hoofdconservator	 Annemiek	
Rens	 houdt	 in	 Assen	 een	 inleiding	 over	
de	 prachtige	 tentoonstelling	 'Barbizon	
van	 het	Noorden'.	Ter	 gelegenheid	 van	 de	
tentoonstelling	 doet	 het	 Drents	 Museum	
met	 anderen	 onderzoek	 naar	 locaties	 en	
monumenten	die	te	maken	hebben	met	de	
maanden	die	Vincent	 van	Gogh	 in	1883	 in	
Drenthe	verbleef.	

Daar	 zit	 nog	 een	 verhaal	 aan	 vast,	 dat	
weer	bij	Hildo	Krop	uitkomt.	Onlangs	trof	
ik	toevallig	Jetta	Klijnsma,	Commissaris	van	
de	 Koning	 in	 Drenthe,	 en	 we	 bespraken	
het	onderzoek	naar	Van	Goghs	locaties.	De	
Provincie	 Drenthe	 heeft	 als	 belangrijkste	
subsidiegever	 een	 warme	 band	 met	 het	
Drents	Museum,	en	ik	kon	het	niet	laten	om	
ook	 de	 bijzondere	 band	 die	wij	 als	VVNK	
met	 het	museum	 hebben	 te	 benadrukken.	
Klijnsma	 vertelde	 dat	 haar	 vader,	 die	 een	
steenhouwerij	 in	 Hoogeveen	 had,	 de	
stenen	gedenkplaat	heeft	gemaakt	voor	het	
huis	 waar	Van	 Gogh	 in	 Hoogeveen	 heeft	
verbleven.	Wat	een	 toeval.	 En	 van	het	 ene	
toeval	kwam	het	andere.	Want	toen	ik	het	
met	haar	over	de	VVNK	en	de	Rond 1900 
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Aanmelding en kosten
Leden	kunnen	zich	vóór	14	maart	2019	

aanmelden	 via	 onze	website	www.vvnk.nl/
evenementen.	 Vermeld	 bij	 aanmelding	 de	
naam	en	het	lidnummer.	De	kosten	bedragen	
€	20.	 Introducees	 zijn	 welkom	 vanaf	 de	
lunch	en	kunnen	ook	via	de	website	worden	
aangemeld;	kosten	voor	hen	€	25.

Toegang	 tot	 het	 museum	 is	 gratis	 op	
vertoon	 van	 uw	 VVNK-lidmaatschapspas,	
Museumkaart	of	Rembrandtkaart.

Adres en bereikbaarheid 
Drents	Museum:	Brink	1,	9401	HS	Assen.
Het	museum	ligt	op	ca.	5	minuten	lopen	

van	 het	 station	 in	 Assen.	 Er	 zijn	 diverse	
parkeergelegenheden	 in	 de	 omgeving	 van	
het	museum:	parkeergarage	Drents	Museum	
aan	 de	 Torenlaan	 of	 de	 parkeergarage	
Stadhuis	aan	de	Doevenkamp.	

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

Zaterdag 21 maart 2020, Drents 
Museum, Assen
Algemene Leden Vergadering,  
inleiding over en bezoek aan 
tentoonstelling Barbizon van het 
Noorden – De ontdekking van het 
Drentse landschap 1850-1950

De	 jaarlijkse	Algemene	 Leden	Vergade-
ring	(ALV)	wordt	gehouden	in	de	Statenzaal	
van	 het	 Drents	 Museum.	 De	 agenda	 voor	
deze	vergadering	treft	u	hiernaast.	De	leden	
die	 zich	 aanmelden	 voor	 deze	 vergadering	
krijgen	 de	 agendastukken	 vóór	 deze	
vergadering	 per	 post.	 Andere	 leden	 die	
de	 agendastukken	 wensen	 te	 ontvangen	
kunnen	 de	 secretaris	 een	 berichtje	 sturen	
(secretaris@vvnk.nl	 of	 06	53	81	12	60).	
Dan	worden	deze	toegezonden.	De	stukken	
liggen	ter	vergadering	ook	ter	inzage.

Barbizon van het Noorden
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	Israëls,	Mesdag	
en	Van	Gogh	laten	de	unieke	eigenschappen	
van	 Drenthe	 zien.	 Hoofdconservator	
Annemiek	Rens	zal	een	inleiding	verzorgen.	
Waarna	 we	 op	 eigen	 gelegenheid	 de	
tentoonstelling	kunnen	bezoeken.

Programma	Assen
11:30	uur Ontvangst	met	koffie/thee	en	

iets	lekkers.
12:00	uur Algemene	Leden	Vergadering.

Presentatie	herinneringsboek	
SSK.

13:00	uur Lunch.
14:00	uur Inleiding	over	de	

tentoonstelling	'Barbizon	van	
het	Noorden'	door	Annemiek	
Rens,	hoofdconservator	van	
het	Drents	Museum.

14:45	uur Bezoek	aan	de	tentoonstelling.
15:30	uur Napraten	in	horecavoor-

ziening	in	Drents	Museum.

AGENDA	VOOR	DE	31STE	ALGEMENE	
LEDENVERGADERING	
zaterdag	21	maart	2020	in	Assen,	Drents	
Museum,	Statenzaal.
1. Opening
2. Vaststelling	agenda
3. Mededelingen
4. Verslag	Algemene	ledenvergadering	van	

30	maart	2019	in	Noorse	Zeemanskerk	
te	Rotterdam

5. Jaarverslag	2019
6. a.	Financieel	jaarverslag	a.d.h.v.	

-	Resultatenrekening	en	Balans
-	Overzicht	resultaat	Evenementen	en	
Fonds	Studie	&	Publicatie
-	Toelichting	Financieel	Jaarverslag	2019
b.	Verslag	kascontrole
c.	Decharge	bestuur
d.	Benoeming	commissie	en	nieuw	
reservelid	kascontrole

7. a.	Beleidsplan	2020
b.	Begroting	2020	zoals	opgenomen	in	
Resultatenrekening	en	Balans
c.	Toewijzing	batig	saldo	van	2019	
(€	519,35)	aan	het	Fonds	Studie	en	
Publicatie

8. Relatie	met	Drents	Museum
9. Samenstelling	bestuur

a.	Voorgenomen	herbenoeming	
bestuursleden:
-	dhr.	Eddy	Engelsman
-	mw.	Irene	van	Geest
-	dhr.	Henk	Nijhuis
b.	Voorgenomen	benoeming	
bestuursleden:
-	dhr.	Jan	de	Bruijn
-	dhr.	Michel	Didier
c.	Werving	nieuwe	bestuursleden
d.	Werving	vormgever	Rond 1900

10. Rondvraag	/	w.v.t.t.k.	
11. Presentatie	herinneringsboek	Stichting	

Schone	Kunsten	'Door	nazaten	
geschonken'

12. Sluiting

EVENEMENTEN (1)

Max Liebermann (1847-1935), Voorstudie voor 
Bleek te Zweeloo, 1882, Olieverf op papier op 

paneel, 17 x 35 cm, Drents Museum.
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Telefonische bereikbaarheid op de 
dag zelf 
Irene	van	Geest	 06	43	56	41	33
Wilma	Witteman	 06	15	24	04	39Zaterdag 18 april 2020, 

bezoek aan Radio Kootwijk

Radio	 Kootwijk	 is	 het	 voormalig	
zenderpark	 op	 de	Veluwe,	 ooit	 opgericht	
als	 communicatieverbinding	 met	 Indië.	 In	
het	 hart	 van	 het	 antennesystem	 staat	 het	
radiostation,	ontworpen	door	de	architect	
Julius	 Luthmann	 (1890-1973).	 Hij	 liet	 zich	
inspireren	 door	 het	 zendstation	 in	 het	
Duitse	Nauen	en	dankzij	zijn	belangstelling	
voor	Egyptische	mythologie,	ook	door	een	
sfinx.	De	bekendste	bijnaam	van	dit	gebouw	
is	'de	Kathedraal'.

Het	gebouw	in	art-deco	stijl	is	inmiddels	
een	 rijksmonument.	Het	 is	 een	mengvorm	
van	 de	 Berlijnse	 en	Amsterdamse	 School.	
De	 sculpturen	 zijn	 van	 de	 beeldhouwer	
Hendrik	van	den	Eijnde.

Radio	 Kootwijk	 is	 nu	 eigendom	 van	
Staatsbosbeheer,	 die	 ook	 de	 rondleidingen	
verzorgt.	 Omdat	 Radio	 Kootwijk	 niet	 per	
openbaar	vervoer	bereikbaar	 is,	maken	we	

gebruik	van	een	touringcar	vanaf	het	station	
in	Apeldoorn.

Na	 de	 rondleiding	 rijden	 we	 naar	 de	
Cantharel	om	daar	gezamenlijk	de	lunch	te	
gebruiken.	Iedereen	wordt	daarna	ook	weer	
terug	gebracht	naar	station	Apeldoorn.	

Aanmelding en kosten 
Leden	en	introducees	kunnen	zich	vóór	

10	april	aanmelden	via	onze	website	
www.vvnk/evenementen.	
De	kosten	bedragen	voor	leden	€	37,50	en	
voor	introducees	€	42,50.

Maximum	aantal	deelnemers:	45.

Adres en bereikbaarheid
Radio	Kootwijk,	Radioweg	1,	Kootwijk
Van	der	Valk	(De	Cantharel),	
Van	Golsteinlaan	20,	Ugchelen

EVENEMENTEN (2)

Programma	Kootwijk

10:30	uur Vertrek	per	gehuurde	bus	
vanaf	Station	Apeldoorn.

11:00	uur Ontvangst	bij	Radio	
Kootwijk,	koffie/thee	en	
rondleiding.

13:30	uur Vertrek	vanaf	Radio	
Kootwijk.

14:00	uur Lunch	bij	Van	der	Valk,	de	
Cantharel	in	Ugchelen.

15:00	uur Vertrek	per	bus	naar	
Station	Apeldoorn.

Radio Kootwijk, 
foto Staatsbosbeheer.

Radio Kootwijk vanuit de lucht,
 foto Staatsbosbeheer.
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In	 het	 Huis	 van	 het	 Boek/Museum	
Meermanno	in	Den	Haag	is	van	26	april	tot	
12	juli	een	tentoonstelling	te	zien	over	het	
tijdschrift	 De Gemeenschap	 dat	 van	 1925	
tot	 1934	 verscheen.	 Het	 was	 qua	 inhoud	
en	 vormgeving	 het	 meest	 modernistische	
tijdschrift	 van	 het	 Interbellum.	 Bekende	
ontwerpers	 als	Rietveld,	 Schuitema	en	van	
Ravenstein	werkten	 er	 aan	mee.	Men	 had	
een	goed	oog	voor	nieuwe	kunststromingen	
en	 berichtte	 over	 een	 breed	 scala	 van	
kunstuitingen.	

Ter	gelegenheid	van	het	verschijnen	van	
het	boek	De Gemeenschap en het Modernisme	
van	de	hand	van	de	auteur	Lex	van	de	Haterd	
(uitgeverij	Uit	het	Lood),	wordt	op	zondag	
26	april	een	mini-symposium	georganiseerd	
in	het	Koetshuis	in	de	tuin	van	het	museum.

Programma
Het	 programma	 van	 het	 symposium	 is,	

nog	onder	voorbehoud,	als	volgt:

	- De	plaats	van	DE	GEMEENSCHAP	
in	het	interbellum,	door	Rickey	Taks,	
conservator	Huis	van	het	Boek.

	- Andries	Oosterbaan	en	de	nieuwe	
typografie,	door	Lex	van	de	Haterd,	
auteur	van	het	boek.

	- De	nieuwe	fotografie	in	Den	Haag,	
door	Flip	Bool,	kunst-	en	fotografie	
historicus.

Het	 Symposium	 begint	 om	 13.30	 uur	
en	 zal	 duren	 tot	 15.00	 uur.	 Om	 15.30	
uur	wordt	 het	 boek	 gepresenteerd	 en	 de	
tentoonstelling	geopend.

Deelname symposium
Omdat	de	VVNK	een	financiële	bijdrage	

heeft	 gegeven	 voor	 de	 publicatie	 van	 het	
boek,	 worden	 voor	 het	 symposium	 10	
plaatsen	gereserveerd	voor	geïnteresseerde	
leden.	 U	 kunt	 zich	 aanmelden	 d.m.v	 een	
e-mail	 naar	 aanmelden@huisvanhetboek.nl	
en	daar	dan	bij	zetten	dat	u	VVNK-lid	bent.

Bij	 overschrijving	 wordt	 u	 op	 de	
reservelijst	geplaatst.	

Adres
Huis	van	het	Boek/Museum	Meermanno
Prinsessegracht	30
2514	AP	Den	Haag

TENTooNSTELLING EN 
SyMpoSIUM 'DE GEMEENSchAp 
EN hET MoDERNISME'

Bezoek aan BRAFA, 
Brussel op 27 januari 
2020. 
Foto's Eddy Engelsman 
en Maarten Nubé.
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Op	zaterdag	18	januari,	voorafgaande	aan	
de	VVNK-excursie	 naar	 Het	 Hooge	 Huys	
en	de	tentoonstelling	'De	Toorop	Dynastie',	
werden	in	Alkmaar	de	tweejaarlijkse	VVNK	
Scriptieprijzen	 uitgereikt.	 Na	 in	 het	 kort	
een	beschrijving	te	hebben	gegeven	van	de	
ingezonden	Master-scripties	 maakte	 Lieske	
Tibbe,	voorzitter	van	de	scriptiecommissie,	
bekend	wie	 als	winnaars	 uit	 de	 bus	waren	
gekomen.	 Ook	 de	 motivatie	 van	 de	 jury	
werd	door	Lieske	Tibbe	aan	de	aanwezigen	
voorgelezen.

De	 eerste	 prijs	 voor	 Masterscripties	
ging	 naar	 Joëlle	 Daems	 voor	 haar	
scriptie	 'Blurred	 Boundaries	 in	 Early	
Dutch	 Photography:	 Petit	 Genre	 and	 the	
Photogram',	de	tweede	prijs	kwam	toe	aan	
Klaas	 Geert	 Schaafsma	 met	 de	 scriptie:	
'Een	 moord	 gepleegd	 op	 elk	 natuurlijk	
leven',	 Kasper	 Niehaus,	 kunstcriticus	 voor	
dagblad	 De	Telegraaf	 1918-1924'.	 Na	 hun	
prijs	 in	 ontvangst	 te	 hebben	 genomen	
gaven	 beide	 winnaars	 een	 presentatie	 van	
het	 door	 hen	 uitgevoerde	 onderzoek.	
Het	 volledige	 juryrapport	met	 daarin	 ook	
korte	 beschrijvingen	 van	 de	 ingezonden	
scripties	 zullen	 in	 de	 eerstvolgende	 Rond 
1900	 worden	 gepubliceerd.	 Vanwege	
onvoldoende	 inzendingen	 van	 bachelor-
scripties	 werden	 dit	 jaar	 geen	 prijzen	 in	
deze	categorie	uitgereikt.

De winnaars, 1e en 2e prijs, van de VVNK-
Masterscriptieprijs 2019, foto Eef de Hilster.

Masterscriptieprijzen 2019: Joëlle 
Daems en Klaas Geert Schaafsma

2019

Bezoek aan Alkmaar (Het Hooge 
Huys en Stedelijk Museum) op 18 
januari 2020.
Foto's Eef de Hilster.
Foto's Scriptieprijs 2019 komen in de 
volgende Rond 1900.
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maar	kleine,	ruwe	aardewerken	vormen	van	
het	uiteindelijke	beeld.	 In	het	boekje	Hildo 
Krop, ontwerpen, schetsen en afgietsels van gips	
wordt	 een	 aantal	 voorstudies,	 ontwerpen	
en	 'schetsen'	 behandeld.	 In	 de	 beeldjes	 bij	
de	 antiquair	 herkende	 ik	 vrijwel	 direct	 de	
stijl	van	Hildo	Krop.	De	naam	personificaties 
van de werelddelen	kon	ik	overigens	pas	veel	
later	 aan	 de	 beeldjes	 geven,	 zoals	 hierna	
zal	blijken.	Al	 snel	was	duidelijk	dat	de	vijf	
figuurtjes	 samen	 één	 geheel,	 een	 kring,	
vormden,	 omdat	 ze	 vrijwel	 naadloos	 in	
elkaar	pasten	(afb.	1b).	De	figuurtjes	hebben	
een	hoogte	van	15	cm	en	ook	de	doorsnede	
van	de	kring	is	15	cm.	

Het	 was	 een	 opvallend	 en	 aandoenlijk	
groepje	 mensfiguurtjes,	 waartussen	 zich	
een	 indiaan	 met	 verentooi	 en	 een	Aziaat	
met	 een	 punthoedje	 bevond.	 Daarom	 liet	
mijn	aankoop	niet	lang	op	zich	wachten.	De	
beeldjes	 bleken	 afkomstig	 van	 een	 veiling	
bij	 Christie's	Amsterdam	 op	 25	 juni	 2002.	
Daar	 werden	 ze	 in	 de	 catalogus	 onder	
nummer	364	als	The Dance	van	Hildo	Krop	
gepresenteerd.

Zoektocht
Nu	begon	de	zoektocht	naar	het	beeld	

of	monument	waarvoor	 deze	 'schets'	 kon	
hebben	 gediend.	 Een	 hele	 klus,	 want	 het	
oeuvre	 van	 Krop	 is	 vrij	 omvangrijk	 en	
niet	elk	werk	 is	gedocumenteerd.	Het	kon	
evengoed	een	voorstudie	zijn	voor	een	niet	
uitgevoerd	werk,	 of	 voor	 een	 vrij	werk	 in	
bezit	van	een	onbekende	collectioneur.

Het	werd	nu	zaak	om	zo	veel	mogelijk	
afbeeldingen	 met	 werken	 van	 Krop	 te	
bestuderen.	 Ik	 werd	 door	 de	 aanduiding	
The Dance	 in	 de	 catalogus	 van	 Christie's	
ook	 nog	 op	 een	 dwaalspoor	 gebracht.	
Na	 uitvoerige	 beschouwing	 bleek	 het	
beeldengroepje	niets	met	'dans'	te	maken	te	
hebben.	Min	of	meer	bij	toeval	ontdekte	ik	
waar	dit	beeldengroepje	voor	heeft	gediend.	
Blijkbaar	had	 ik	te	veel	gelet	op	het	totale	
beeld	 van	 het	 kunstwerk,	 en	 te	weinig	 op	
de	details.	En	toen	viel	op	een	onverwacht	
moment,	 in	 een	 publicatie	 van	 Leupen	 en	
De	Gruyter,	mijn	oog	op	de	afbeelding	van	
een	 viertal	 vrij	 grote	 beelden,	 meer	 dan	
manshoge	 mensfiguren.	 Ze	 zijn	 tegen	 een	
hoge	 gevel	 van	 een	 gebouw	 boven	 elkaar	
aangebracht.	 Een	 ervan	 wijkt	 onderaan	 af.	
Onder	 de	 console	 waarop	 dat	 beeld	 rust	
zit	namelijk	nóg	een	console.	En	die	toont	
de	uiteindelijke	vijf	beelden	die	uit	mijn	vijf	
beeldjes	 van	 klei	 zijn	 voortgevloeid.	 Mijn	
oog	was	er	niet	eerder	op	gevallen.	Vreemd,	
want	 het	 afbeelden	 van	 kleine	 figuren	
onder	een	groot	beeld	kennen	we	al	uit	de	
gotiek.	Kerken	en	stadhuizen	werden	toen	
aan	 de	 buitenkant	 versierd	 met	 tientallen	
nissen	waarin	beelden	van	vorsten,	ridders,	
aartsvaders,	heiligen,	en	dergelijke	staan.	Ze	
zijn	 vaak	 versierd	 met	 beeldhouwwerkjes	
die	te	maken	hebben	met	het	grotere	beeld.

Stationspostkantoor
De	 vier	 grote	 bouwbeeldhouwwerken	

Antoine Verschuuren

Hildo	Krop	(Steenwijk	1884	-	Amsterdam	
1970)	 was	 een	 van	 de	 belangrijkste	
Nederlandse	 beeldhouwers	 van	 de	 20e	
eeuw.	Hij	heeft	na	een	 lang	en	arbeidzaam	
leven	 in	diverse	steden	een	enorm	oeuvre	
nagelaten.	Naast	monumenten	en	vrij	werk	
heeft	Krop	een	grote	bijdrage	geleverd	aan	
het	 zogenaamde	 bouw-beeldhouwwerk	
dat	in	de	eerste	helft	van	de	20e	eeuw	veel	
werd	toegepast.	Amsterdam	is	moeilijk	voor	
te	 stellen	 zonder	 Krops	 beelden,	 reliëfs	
en	 andere	 gebeeldhouwde	 details	 aan	
gebouwen	en	 tientallen	bruggen.	Hij	 kreeg	
niet	voor	niets	de	eretitel	'stadsbeeldhouwer	
van	Amsterdam'.

Om	 zijn	 nalatenschap	 te	 beschermen	
en	 te	 beheren	werd	 in	 2007	 het	 Instituut	
Collectie	Krop	(ICK)	in	het	leven	geroepen.	
Het	 heeft	 zijn	 zetel	 in	 Steenwijk,	 de	
geboorteplaats	 van	 Krop,	 en	 wel	 in	 het	
prachtige	 landhuis	 Rams	Woerthe,	 een	 in	
art	 nouveaustijl	 gebouwde	 villa	 die	 op	 de	
UNESCO	 Werelderfgoedlijst	 staat.	 Vorig	
jaar	 brachten	 leden	 van	 de	 VVNK	 een	
bezoek	aan	de	Krop-collectie.

Het	 Instituut	 Collectie	 Krop	 bezit	
gipsen	 voorstudies	 en	 mallen	 voor	
beelden,	 reliëfs	 en	 monumenten,	 en	 ook	
enkele	 eindproducten	 als	 houten	 beelden	
en	 meubelen.	 Er	 worden	 ook	 thema-
tentoonstellingen	gehouden,	vaak	vergezeld	
van	een	boekje	over	dat	thema.	Zelf	schreef	

ik	met	Wim	Spitzen	 in	2009	Hildo Krop en 
zijn ontwerpen voor de ESKAF.	

Naast	beeldhouwen	ontwierp	en	maakte	
Krop	 diverse	 voorwerpen	 van	 toegepaste	
kunst	 zoals	 klokken,	 keramiek,	 dans-	 en	
toneelmaskers,	houtsnijwerk,	penningen	en	
glas-in-lood.

	
Ontdekking 
Na	de	dood	van	Krops	dochter,	die	het	

werk	 van	 haar	 vader	 zorgvuldig	maar	wat	
bezitterig	had	beheerd,	kwam	een	deel	van	
Krops	vrije	werk	van	klein-plastiek	en	van	
voorstudies	 in	 gips,	 klei	 en	 soms	 bijenwas	
via	een	veiling	bij	Christie's	bij	het	Instituut	
Collectie	 Krop	 terecht.	 Maar	 ook	 bij	
particulieren	en	antiquairs.	En	zo	ontdekte	
ik	 bij	 een	 bevriende	 antiquair	 vijf	 losse	
mensfiguurtjes	op	een	dienblaadje.	Ze	waren	
vrij	 rudimentair	 en	 zonder	 detaillering	
vormgegeven	en	met	de	hand	geboetseerd	
van	roodgebakken	grove	chamotteklei	(afb.	
1a).	Behalve	met	voorstudies	en	ontwerpen	
in	gips	werken	veel	beeldhouwers	ook	met	
'schetsen'.	 Dat	 zijn	 geen	 potloodschetsen,	

VAN 'DANSERS' NAAR 
WERELDBURGERS. EEN 
AARDEWERKEN SchETS VAN 
hILDo KRop VooR BEELDEN 
AAN DE GEVEL VAN hET 
STATIoNSpoSTKANTooR 
DEN hAAG 

Afb. 1a. Hildo Krop, The Dance/personificaties van 
de werelddelen; voorstudie voor beelden aan gevel 

Stationspostkantoor Den Haag; vijf losse beeldjes; h 
15 cm elk. Collectie en foto Antoine Verschuuren.

Afb. 1b. Hildo Krop, de vijf losse beeldjes in een 
kring bijeen; h 15 cm elk; doorsnee kring 15 cm. 
Collectie en foto Antoine Verschuuren.
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Alleen	 het	 laagst	 geplaatste	 beeld	 van	
de	 vier	 beelden	 (afb.	 3d)	 heeft	 vijf	 kleine	
mensfiguren	 onder	 de	 voeten.	 Het	 zijn	
'wereldburgers'	die	symbool	staan	voor	de	
post	die	wereldwijd	wordt	vervoerd,	en	ze	
onderstrepen	 het	 belang	 van	 postvervoer	
per	 spoortrein.	 Zij	 houden	 elkaars	 hand	
vast	 en	 vormen,	 zij	 het	 op	 verschillende	
hoogten,	een	kring	om	haar	voeten,	waarbij	
ze	recht	voor	zich	uit	kijken.	Ze	stellen	de	
werelddelen	voor,	die	elkaar	verbinden,	en	
Krop	moet	hier	ook	zijn	persoonlijke	ideaal	
van	internationale	solidariteit	symbolisch	tot	
uiting	 hebben	willen	 brengen.	De	 centrale	
figuur	op	afb.	4a	vertegenwoordigt	Europa.	
Ook	 op	 afb.	 4a	 is	 aan	 de	 rechterzijkant	
Afrika	 boven	 weergegeven	 door	 een	 man	
met	slechts	een	lendendoek.	Daaronder	zien	
we	een	indiaan	herkenbaar	aan	de	verentooi	

zitten	er	anno	2020	nog	steeds,	en	zijn	elk	295	
cm	hoog.	Ze	bevinden	zich	boven	elkaar	aan	
de	45	meter	hoge	gevel	van	het	voormalige	
Stationspostkantoor	 aan	 de	 Rijswijkseweg	
13-21	 in	 Den	 Haag.	 Het	 gebouw	 ligt	 aan	
het	 station	Hollands	 Spoor	 omdat	 het	 de	
functie	van	postsorteercentrum	had	(afb.	2a	
en	2b).	De	vier	beelden	staan	symbool	voor	
diverse	 manieren	 van	 posttransport.	 Van	
boven	naar	beneden	verbeelden	ze	een	man	
met	een	fakkel	(voorhoede/boodschapper),	
een	 vrouw	 met	 een	 duif	 (luchtpost),	 een	
vrouw	 met	 een	 schip	 (zeepost)	 en	 een	
vrouw	 met	 een	 spoorwissel	 (postverkeer	
per	spoortrein)	(afb.	3a-d).	Hoewel	de	vier	
grote	sculpturen	aan	de	gevel	pas	omstreeks	
1946	 zijn	 aangebracht	 sluiten	 ze	 aan	 bij	
beeldhouwwerk	uit	de	 jaren	dertig	van	de	
vorige	eeuw.	

Afb. 2a. Kees Bremer, Stationspostkantoor, 
Rijswijkseweg 13-21, Den Haag; 1939-1949.

Afb. 2b. Hildo Krop, vier beelden aan de gevel 
van het Stationspostkantoor, Rijswijkseweg 13-21, 
Den Haag; ca. 1946, Franse kalksteen, foto Eddy 
Engelsman.

(v.l.n.r.)
Afb. 3a-3d. Hildo Krop, 
beelden van boven naar 
beneden aan gevel 
Stationspostkantoor Den 
Haag: v.l.n.r. voorhoede/
boodschapper (man met 
fakkel), luchtpost (vrouw 
met duif), zeepost (vrouw 
met schip), postverkeer 
per spoortrein (vrouw 
met spoorwissel), 1942-
1946; Franse kalksteen, 
h 295 cm elk, foto's 
Digitaal Kenniscentrum 
Hildo Krop Museum, 
Steenwijk.



VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 1 pagina 16 VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 1 pagina 17

Architect
De	 Nederlandse	 architect	 Gustav	

Cornelis	 (Kees)	Bremer	 (Rotterdam,	 1880	
–	Arnhem,	 1949)	 ontwierp,	 samen	met	 de	
constructeurs	 J.	Emmen	en	H.J.J.	Engel,	het	
voormalige	 Stationspostkantoor.	 Hij	 was	
Rijksbouwmeester	van	1924	tot	1945.

Bremer	 heeft	 in	 diverse	 bouwstijlen	
gewerkt.	 Het	 iconische	 postkantoor	 aan	
de	Rotterdamse	Coolsingel	 (1915-1923)	 is	
in	 een	 eclectische	 stijl	 met	 classicistische	
en	 art	 déco-elementen	 gebouwd.	 Zijn	
Hoofdkantoor	 der	 PTT	 in	 Den	 Haag	
(1920-1923)	 en	 de	 Marechausseekazerne	
in	 Groningen	 (met	 F.A.J.L.	 Bendt,	 1924)	
zijn	 in	de	stijl	van	de	Amsterdamse	School	
ontworpen.	 Maar	 zijn	 gebouwen	 hebben	
ook	 kenmerken	 van	 het	 Nieuwe	 Bouwen	
en	de	Nieuwe	Haagse	School.	

Het	 Stationspostkantoor	 is	 al	 voor	 de	
Tweede	Wereldoorlog,	in	1939,	ontworpen.	
Men	 begon	 met	 de	 bouw	 ervan	 in	
1940	 totdat	 de	 bouw	 in	 1942	 door	 de	
bezetter	werd	stilgelegd.	In	1949	werd	het	
voltooid.	Het	 is	 Bremers	 laatste	werk.	De	
Rijksdienst	 voor	 Cultureel	 Erfgoed	 mag	
de	 stijl	 dan	 Wederopbouwarchitectuur	
noemen,	 het	 Stationspostkantoor	 heeft	
veeleer	duidelijke	elementen	en	details	die	
aansluiten	bij	de	architectuuruitingen	van	de	
jaren	 1930.	 Het	 langwerpige	 deel	 van	 het	
gebouw	 met	 de	 fraaie	 gevelwand	 aan	 de	
Rijswijkseweg	 is	45	meter	hoog.	Het	heeft	
een	 ritmische	 indeling,	 waarbij	 ramen	 en	
betonnen	kaders	met	daarin	grote	vlakken	
van	glazen	bouwstenen	worden	afgewisseld	
door	 geel	 geglazuurde	 bakstenen.	 Die	 zijn	
inmiddels	wat	grijs	geworden.	De	halfronde	
hoek	wordt	op	de	begane	grond	benadrukt	
door	 een	 extra	 ronde	 uitbouw,	 waarin	
oorspronkelijk	 een	 bloemenkiosk	 zat.	 De	
afronding	 op	 de	 hoek	 van	 de	 gevelwand	
sluit	naadloos	aan	bij	bouwstijlen	van	voor	

de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 Vlak	 voor	 de	
'hoekbeëindiging'	 bevinden	 zich	 de	 vier	
grote	sculpturen	van	Hildo	Krop	(afb.	2b).

De	 haaks	 daarop	 gelegen	 andere	
langwerpige	 vleugel	 wordt	 eveneens	
halfrond	beëindigd	en	de	bekroning	daarvan	
deed	 dienst	 als	 restaurant.	 Het	 gebouw	
wordt	 nu	 verbouwd	 voor	 'wonen	 en	
werken'.	PostNL	wordt,	net	als	destijds	de	
PTT,	een	van	de	bewoners.

De	 waarde	 van	 dit	 gebouw	 wordt	
heden	 ten	 dage	 onderkend,	 want	 het	
Rijksmonument	 is	geplaatst	op	de	Top	100	
Nederlandse	 Monumenten	 1940-1958.	 De	
vier	 beelden	 van	Hildo	Krop	 hebben	 daar	
ongetwijfeld	aan	bijgedragen.

Literatuur
	- Koopmans,	Y.:	Muurvast & Gebeiteld,	
Rotterdam,	NAi,	1994.

	- Lagerweij-Polak,	E.	J.:	Hildo Krop,	Den	
Haag,	SDU,	1992	(Monografieën	van	
Nederlandse	kunstenaars.	10),	p.	117	
(B116).

	- Leupen,	J.	&	De	Gruyter,	W.	J.:	Hildo 
Krop,	Bussum,	Moussault,	1954,	afb.	20.	

	- Terwen,	P.	&	Heij,	W.:	Hildo Krop, 
ontwerpen, schetsen en afgietsels van gips,	
Steenwijk,	ICK,	2017	(De	veelzijdige	
kunstenaar	Hildo	Krop.	8).

Addendum
Op	 de	 VVNK	 website	 is	 recent	 een	

beknopte	biografie	van	Hildo	Krop	geplaatst,	
geschreven	 door	 Sylvia	Alting	 van	 Geusau	
(ga	 hiervoor	 naar	 www.vvnk.nl	 >	 Kunst	
rond	1900	>	Kunstenaars	&	fabrieken).

achter	 op	 het	 hoofd.	 Hij	 zal	 ongetwijfeld	
Amerika	verbeelden.	Australië	is	op	afb.	4b	
aan	 de	 linkerzijkant	 boven	 verbeeld	 door	
een	als	rancher	geklede	man,	en	daaronder	
Azië,	te	zien	aan	de	man	met	de	kiel	en	het	
Chinese	hoofddeksel.	

Dat	de	betreffende	voorstudie	of	'schets'	
in	 beeldjes	 van	 klei	 niets	 met	 The Dance 
heeft	 uit	 te	 staan,	 mag	 duidelijk	 zijn.	 De	
uiteindelijke	vormgeving	van	die	voorstudie	
heeft	 een	 veel	 grotere	 zeggingskracht	

gekregen.	 Het	 is	 niet	 precies	 bekend	
wanneer	 Krop	 de	 voorstudie	 in	 beeldjes	
van	 klei	 heeft	 gemaakt.	Volgens	 Lagerweij-
Polak	is	dat	tussen	1942	en	1946	geweest.	

Onder	de	figuurtjes	geeft	het	volgende	
gedicht	op	afb.	4a	dat	goed	weer:

'T	VERKEER	DAT	VOREN	TREKT	OVER	DE	AARDE
GELIJK	DE	LANDMAN	PLOEGEND	ZIJN	AKKER	
SCHUDT	ZAAIEND	ALOM	DES	GEESTES	WAARDE
DE	MENSCHEN	IN	DE	VERSTE	UITHOEK	WAKKER

Afb. 4a. Hildo Krop, kleine mensfiguren aan de 
onderzijde van het beeld op afb. 3d: midden, Europa 
verbeeldend; rechts, Amerika en Afrika verbeeldend, 
1942-1946; Franse kalksteen, foto Eddy Engelsman.

(rechts) Afb. 4b. Hildo Krop, kleine mensfiguren 
aan de onderzijde van het beeld op afb. 3d: links, 
Australië en Azië verbeeldend, 1942-1946; Franse 
kalksteen, foto Eddy Engelsman.
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werkte	aan	de	tekeningen	op	ware	grootte	
in	zijn	atelier.	Het	project	viel	tegen,	alleen	al	
het	opspannen	van	het	papier	moet	een	hele	
klus	zijn	geweest.	Maar	hij	moet	er	trots	op	
geweest	zijn:	'Ik	heb	vandaag	de	zolders	van	
de	 Stichtse	Glashandel	 volgelegd	met	mijn	
teekeningen.	 Het	 was	 een	 groots	 effect.'	
De	ramen	zijn	uitgevoerd	door	De	Stichtse	
Glashandel	in	Utrecht.	

In	 1941	 begon	 de	 bouw	 van	 het	
monumentale	bankgebouw	van	de	architect	
H.F.	Mertens	 (1885-1960).	Maar	 omdat	 de	
Duitse	bezetter	de	voortgang	verhinderde,	
was	het	gebouw	pas	eind	1948	klaar.	Boven	
op	het	dak	en	naast	de	ingang	zijn	prachtige	
beeldengroepen	 aangebracht	 van	 Gerard	
Héman	 (1914-1992)	 (afb.	 2).	 Ze	 stellen	
oorlog,	 dood	 en	 honger	 versus	 vrede,	
vruchtbaarheid	en	welvaart	voor.	Het	pand	
is	een	rijksmonument.	

Lang	 waren	 de	 ramen	 van	 Copier	 aan	
het	oog	onttrokken	door	een	liftkoker	die	
in	de	jaren	zeventig	in	het	trappenhuis	was	

aangebracht.	 De	 lift	 is	 weggehaald,	 en	 na	
een	flinke	verbouwing	stralen	de	marmeren	
trappen	 en	 zuilen	 weer.	 In	 een	 deel	 van	
het	 gebouw	 heeft	 boekhandel	 Donner	
na	 woelige	 tijden	 onder	 de	 gesneuvelde	
boekgiganten	 Selexyz	 en	 Polare	 een	
doorstart	gemaakt.	De	ramen	zijn	met	zorg	
in	 oude	 luister	 hersteld.	 Bovendien	 zijn	
de	 ramen	 vanuit	 een	 nieuw	 aangebouwd	
atrium	in	de	winkel,	ook	van	de	buitenkant	
van	het	trappenhuis	te	zien	(afb.	3a	en	3b).

Copier	 had	 een	 speciale	 band	 met	
Rotterdam.	 De	 veelzijdige	 grafische	
ontwerper	 Jacob	 Jongert	 (1883-1942)	 gaf	
hem	 in	 de	 jaren	 twintig	 in	 Rotterdam	 les.	
Eerst	 privé	 in	 zijn	 atelier	 en	 daarna	 op	
de	 Academie	 voor	 Beeldende	 Kunsten	
en	 Technische	 Wetenschappen.	 Het	 was	
hard	 werken	 voor	 Copier,	 want	 hij	 kreeg	
die	 lessen	 na	 werktijd,	 in	 het	 weekend.	
Jongert	 nam	 hem	 ook	 mee	 naar	 museum	
Boijmans.	Copier	 raakte	 daar	 geïnspireerd	
door	 Perzische	 flessen	 met	 langgerekte	

Eddy Engelsman

Rotterdam	 is	 een	 monumentaal	 glas-
kunstwerk	rijker.	Een	gezandstraald	glasraam	
bestaande	 uit	 maar	 liefst	 177	 kleinere	
glaspanelen.	 Het	 raam	 zat	 er	 weliswaar	 al	
zeventig	 jaar,	maar	 het	 is	 nu	 pas	 voor	 het	
grote	publiek	zichtbaar	(afb.	1a	en	1b).	

Je	moet	wel	een	beetje	door	een	raam	in	
de	provisorische	wand	die	het	trappenhuis	
afschermt	 turen.	Vooralsnog	 dus	 van	 enige	
afstand.	 Het	 trappenhuis	 wordt	 voor	 het	
publiek	 opengesteld	 zodra	 de	 bovenste	
verdiepingen	zijn	verhuurd.	

Nederlands	 bekendste	 glaskunstenaar	

A.D.	 Copier	 (1901-1991)	 die	 vanaf	 de	
jaren	 twintig	 van	 de	 vorige	 eeuw	 furore	
begon	 te	maken,	 ontwierp	 de	metershoge	
ramen	in	1947	voor	het	magistrale	centrale	
trappenhuis	 van	 de	 Rotterdamsche	
Bankvereeniging	(later	ABN-AMRO)	aan	de	
Coolsingel	119	in	Rotterdam	(metrostation	
Beurs	voor	de	deur).	Copier	heeft	voor	de	
Glasfabriek	Leerdam	meer	dan	tienduizend	
ontwerpen	voor	onder	meer	serviezen	en	
vazen	gemaakt.	Maar	dit	is	wel	het	grootste	
kunstwerk	dat	Copier	ooit	heeft	ontworpen.	
Volgens	Joan	Temminck	en	Laurens	Geurtz,	
de	 auteurs	 van	 Copier Compleet,	 nam	 het	
werken	aan	deze	opdracht	veel	van	zijn	vrije	
uren	in	beslag	(blz.	127).	In	november	1947	
schrijft	 hij	 erover	 aan	 zijn	 vrouw:	 'Ik	 heb	
zaterdag	1	Nov	en	zondag	2	Nov	28	ruiten	
95	x	56	klaargemaakt.	Totaal	=	±	160!'	Het	
zouden	er	uiteindelijk	zelfs	194	worden.	Hij	

Afb. 1a en 1b. A.D. Copier, ramen binnenzijde 
trappenhuis voormalig gebouw Rotterdamsche 

Bankvereeniging, Coolsingel, Rotterdam, 
gezandstraald vlakglas, 1948, 

h 95 x b 56 cm elk, foto's Eddy Engelsman.

Afb. 2. Gerard Héman, beeldengroep boven ingang voormalig gebouw Rotterdamsche Bankvereeniging, 
Coolsingel, Rotterdam, plm. 1948, Zweeds graniet, foto Eddy Engelsman.

MoNUMENTAAL 
GLASKUNSTWERK VAN ANDRIES 
copIER WEER TE zIEN
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frames	 gevat	 en	 geplaatst	 in	 een	 soort	
raamopeningen	als	een	prachtige	blikvanger	
midden	 in	 de	 boekhandel.	 Die	 zeventien	
ramen	 zijn	 ook	 door	 Copier	 ontworpen.	
Het	 zijn	 afbeeldingen	 van	 Rotterdamse	
bedrijvigheid,	zoals	sleepboten,	een	vliegtuig,	
een	mooi	lijnenspel	van	kabels	en	hijskranen,	
zeevogels	en	zelfs	een	accordeon	spelende	
matroos	voor	een	huis	van	dames	van	lichte	
zeden	op	Katendrecht	(afb.	4a	t/m	4d).	

Dat	 het	 gehele	 glas-ensemble	 nog	
bestaat	 is	 heel	 bijzonder	 omdat	 vele	
van	 zijn	 andere	 decoratieve	 elementen	
voor	 mailschip	 de	 Baloeran	 (1930)	 van	 de	
Rotterdamsche	Lloyd,	 en	 glaspanelen	 voor	
oceaanstomers	als	de	s.s. Nieuw Amsterdam	
(1937)	 voor	 de	 Holland	Amerika	 Lijn	 en	
de	m.s. Oranje	 (1938)	 voor	 de	 Koninklijke	
Nederlandsche	 Stoomboot	 Maatschappij,	
verloren	zijn	gegaan.	De	ontwerptekeningen	
die	Copier	 voor	de	 ramen	 in	het	 gebouw	
van	 de	 Rotterdamsche	 Bankvereeniging	
maakte	 zijn	 helaas	 onvindbaar	 gebleken.	
Maar	gelukkig	staan	de	exponenten	van	een	
levenslustige,	 voortvarende	 periode	 wel	
weer	te	schitteren.

Met	dank	aan	Laurens	Geurtz.

halzen,	 die	we	 later	 in	 zijn	Unica en Serica 
van	 de	Glasfabriek	 Leerdam	 terug	 zouden	
zien.	 Jongert,	 bekend	 van	 zijn	 moderne	
reclamewerk	 voor	 Van	 Nelle,	 verzorgde	
ook	enige	tijd	de	huisstijl	van	de	Glasfabriek	
Leerdam,	 wat	 Copier	 later	 van	 hem	 zou	
overnemen.	 Copiers	 eerste	 baan	 was	
reclametekenaar	 bij	 de	 Glasfabriek.	 Zijn	
eerste	 drinkservies	 Smeerwortel	 ontwierp	
hij	 op	 zijn	 eenentwintigste.	 Hij	 werd	
artistiek	 leider	en	hoofdontwerper	van	de	
Glasfabriek	Leerdam.

Rotterdamse thema's
De	ramen	zijn	verdeeld	 in	vijf	verticale	

raampartijen,	 vanaf	 de	 kelder	 naar	 de	
derde	verdieping.	De	thema's	Rotterdam en 
Wederopbouw komen	 in	 alle	 ramen	 terug	
in	 gestileerde	 figuratieve	 voorstellingen	
met	 stads-	 en	 haventaferelen,	 zoals	
Laurenskerk,	 bomen	 en	 planten,	 schepen,	
havenkranen,	Maasbruggen,	de	Hef,	molens,	
handel,	 industrie,	 arbeiders	 en	 vissers.	 En	
overal	vliegen	vogels.	Het	zijn	afzonderlijke	

voorstellingen,	 maar	 ze	 vloeien	 in	 elkaar	
over	 tot	 één	 geheel.	 De	 ramen	 zouden	
mede	geïnspireerd	zijn	op	een	gedicht	van	
Jan	 Prins,	waarin	 hij	 de	 sfeer	 van	 de	oude	
stad	met	zijn	specifieke	geuren	bezingt.	De	
vormgeving	 van	 de	 ramen	 sluit	 naadloos	
aan	 bij	 de	 vormgeving	 die	 Copier	 met	
zijn	 leerlingen	 van	 de	 in	 1940	 opgerichte	
Glasschool	 Leerdam	 ontwikkelde.	 Hier	
en	 daar	 doen	 Copiers	 vrouwengezichten	
denken	aan	de	gezichten	die	Floris	Meydam	
(1909-2011)	 in	 zijn	 ontwerpen	 toepaste.	
Meydam	 was	 één	 van	 Copiers	 leerlingen	
op	 die	 Glasschool.	 Maar	 beïnvloedde	
de	 meester	 hier	 zijn	 leerling,	 of	 was	 het	
andersom?	 Meydam	 werd	 overigens	 al	
snel	zelf	leraar	op	de	Glasschool	en	volgde	
Copier	in	1949	op	als	hoofdontwerper	van	
de	Glasfabriek	Leerdam.

Naast	de	177	ramen	in	het	trappenhuis	
heeft	Donner	de	zeventien	in	het	ongerede	
geraakte	 gezandstraalde	 ramen	 die	 ooit	
boven	 de	 loketten	 op	 de	 begane	 grond	
zaten	weer	opgeduikeld.	Ze	zijn	nu	in	stalen	

Afb. 3a en 3b. A.D. Copier, detail ramen buitenzijde trappenhuis voormalig gebouw Rotterdamsche 
Bankvereeniging, Coolsingel, Rotterdam, gezandstraald vlakglas, 1948, h 95 x b 56 cm elk, foto's Eddy 
Engelsman.

Afb. 4a t/m 4d.. A.D. Copier, loketramen voormalig 
gebouw Rotterdamsche Bankvereeniging, Coolsingel, 

Rotterdam, gezandstraald vlakglas, 1948, 
b 104 x h 78 cm, foto's Eddy Engelsman.
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Károly	Lotz	(1833	-	1904).	 In	zijn	vrije	tijd	
vervaardigde	 hij	 portretten,	 landschappen	
en	wandschilderingen.	

In	 1898	 vertrok	 Mendlik	 met	 een	
stipendium	 naar	 Rome.	Na	 een	moeizaam	
begin	 vond	 hij	 zijn	 draai	 en	 begon	 met	
het	 schilderen	 van	 pure	 zeestukken.	
In	 de	 Italiaanse	 stad	 ontmoette	 hij	 de	
Nederlandse	 schilderes-beeldhouwster	
Julia	 Mijnssen	 (1873-1936).	 Op	 4	 oktober	
1900	 trouwde	 het	 stel	 in	 Amsterdam	
om	 zich	 in	 1901	 voorgoed	 in	 Nederland	
te	 vestigen.	 Drie	 jaar	 later	 lieten	 ze	 in	
Aerdenhout	 een	 villa	 met	 twee	 ateliers	
bouwen,	 naar	 een	 ontwerp	 van	 architect	
Johannes	 Hendrik	Willem	 Leliman	 (1878-
1921).	 In	 de	 villa	 Erdölak,	 Hongaars	 voor	
'boshuis',	ontving	het	tweetal	met	regelmaat	
schilders,	 beeldhouwers	 en	 musici	 die	 tot	
hun	vriendenkring	behoorden.

Mendlik	 was	 een	 portrettist.	 Al	
in	 Boedapest	 vervaardigde	 hij	 een	
staatsieportret	 van	 Frans	 Jozef	 I,	 koning	
van	Hongarije,	 die	 later	meerdere	 doeken	
van	 hem	 kocht.	 Zijn	 oeuvre	 kent	 zo'n	
270	 portretten	 van	 de	 gegoede	 burgerij	
uit	 Haarlem	 en	 omgeving.	 Nóg	 vaker	
portretteerde	hij	echter	de	zee,	die	in	zo'n	

650	schilderijen	en	aquarellen	een	rol	speelt.	
De	 hoofdrol	 zelfs.	 Mendlik	 vervaardigde	
pure	zeestukken	die	vaak	slechts	één	enkele	
golf	 tonen.	 Hij	 schilderde	 de	 zee	 zonder	
schepen,	zonder	mensen,	zonder	attributen.	
Dit	 in	 tegenstelling	 tot	 zijn	 voorgangers	
wier	interesse	vooral	uitging	naar	de	relatie	
tussen	mens	en	zee.	Voor	Mendlik	was	het	
water	echter	geen	decor	maar	de	essentie.	
Hij	bestudeerde	de	zee	dan	ook	niet	vanaf	
het	 strand,	 zoals	 de	 rest	 dat	 deed,	 maar	
vanaf	de	zee	zelf.	

Door	 zijn	 goede	 contacten	 met	
directeuren	van	scheepvaartmaatschappijen	
kon	 Mendlik	 met	 regelmaat	 mee	 op	 reis.	
In	 1904	 bevoer	 hij	 voor	 het	 eerst	 de	
Atlantische	 Oceaan,	 later	 volgden	 reizen	
naar	 de	 Middellandse	 Zee,	 Nederlands-
Indië,	 Zuid-Amerika	 en	 het	 Caribisch	
gebied.	 Tussen	 1918	 en	 1940	 reisde	 hij	
vooral	 met	 de	 Koninklijke	 Nederlandse	
Stoomvaartmaatschappij	 (KNSM).	 Op	 zee	
maakte	hij	zo'n	4	à	5	schetsen	per	dag	die	hij	
thuis	 tot	olieverfschilderijen	 uitwerkte.	Als	
hij	niet	op	reis	kon,	zoals	tijdens	de	Tweede	
Wereldoorlog	het	geval	was,	werkte	hij	naar	
herinneringen	en	eerder	gemaakt	schetsen.	

Aan	 land	 was	 zijn	 werk	 regelmatig	 op	
tentoonstellingen	 te	 zien.	 Na	 deelname	
aan	tentoonstellingen	in	Boedapest,	Berlijn,	

Recent	werden	weer	weer	twee	nieuwe	
kunstenaarsmonografieën	 op	 de	 VVNK-
website	 geplaatst,	 namelijk	 die	 van	Willy	
Sluiter	 (1873-1949),	 geschreven	 door	 Julia	
Krikke,	en	die	van	Hildo	Krop	(1884-1970),	
geschreven	 door	 Sylvia	Alting	 van	Geusau.	
Deze	 zullen	 in	 komende	 nummers	 van	
de	 Rond 1900	 worden	 gepubliceerd.	 De	
hieronder	 geplaatste	 monografieeën	 van	
Oscar	 Mendlik	 en	 Anton	 Johan	 Sanders	
werden	 al	 eerder	 op	 de	 VVNK-website	
geplaatst.

Charlotte Franzen 

"Hij	 heeft	 de	 zee	 geschilderd	 als	 een	
symbool	van	het	leven,	die	in	haar	eindeloos	
komend	–	gaan	geen	rust	kent	[…]"	1	aldus	
kunstenaar	en	graficus	Aart	van	Dobbenburg	

in	 zijn	 'In	memoriam'	over	Oscar	Mendlik,	
die	 in	 Nederland	 naam	 maakte	 als	
zeeschilder	 maar	 in	 1871	 te	 Radváncz	 in	
Hongarije	 was	 geboren.	 Mendlik	 groeide	
op	 in	Boedapest,	ging	naar	het	gymnasium,	
volgde	 tekenlessen	 bij	 de	 schilder	 József	
von	 Molnár	 (1821-1899)	 en	 kreeg	 na	 zijn	
eindexamen	 les	 van	 de	 populaire	 schilder	
Bertalan	 Székely	 (1835-1910).	 De	 laatste	
bracht	hem	niet	 alleen	vakmanschap,	maar	
ook	 een	 levenslange	 liefde	 voor	 Arthur	
Schopenhauer	 (1788-1860)	 bij,	 wiens	
filosofie	 Mendlik	 graag	 met	 de	 zee	 in	
verband	bracht.	

Op	 jonge	 leeftijd	 vond	 hij	 inspiratie	
in	 Arnold	 Böcklin's	 mythologische	
voorstellingen	 en	 diens	 bijzondere	
weergave	 van	 het	 water.	 Zelf	 zag	 hij	 de	
zee	 voor	 het	 eerst	 in	 1891	 bij	 Fiume,	 het	
latere	Kroatische	Rijeka.	Vanaf	dat	moment	
schilderde	hij	in	vakanties	kustlandschappen.	
Na	 de	 tekenacademie	 werkte	 hij	 als	
tekenleraar	aan	een	technische	hogeschool	
om	 zijn	 vervolgopleiding	 aan	 de	Academie	
van	 Beeldende	 Kunsten	 te	 bekostigen.	
Tussen	1894	en	1898	studeerde	hij	aan	de	
'Meesterschool	 voor	 Frescoschilders'	 van	

NIEUWE KUNSTENAARS-
MoNoGRAfIEëN

OSCAR MENDLIK 
(Radváncz, Hongarije 1871–1963 
Aerdenhout)
Schilder, zeeschilder

Afb. 1. Oscar Mendlik, Ruïne op een rotsachtige 
kust, Rome 1900, olieverf op doek, Privéverzameling. 
Foto: Venduehuis, Den Haag.

Afb. 2. Oscar Mendlik, Oceaangolf, 1914,
 tekening, 23.6 x 33 cm,

 Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam. 
Foto: Maritiem Digitaal.

Afb. 3. Oscar Mendlik, Zeegezicht, 1915, olieverf op 
doek, Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam,
Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd Groep NV. 
Foto: Maritiem Digitaal.

Afb. 4a en 4b. Oscar Mendlik, Portret van Dirk 
Hudig en Anna Rotgans, 1941, Privécollectie. 

Foto: RKD, Den Haag.
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Fred Ootjers 

Anton	Johan	Sanders	wordt	op	9	februari	
1869	geboren	in	Rotterdam.	Hij	volgt	daar	
de	Hogere	Burgerschool,	maar	maakt	later	
de	 overstap	 naar	 de	Ambachtsschool.	 Hij	
rondt	 de	 opleiding	 succesvol	 af	 en	 treedt	
in	 dienst	 bij	 een	 architectenbureau	 in	
Den	Haag.	 Later	 gaat	 hij	 aan	 het	werk	 bij	
architect	 J.J.	 van	 Nieukerken	 (1854-1913)	
en	 wordt	 na	 een	 paar	 jaar	 als	 opzichter	
en	tekenaar	gedetacheerd	bij	de	bouw	van	
het	 Academisch	 Provinciaal	 en	 Stedelijk	
Ziekenhuis	in	Groningen.

Nadat	 de	 bouw	 van	 het	 ziekenhuis	 is	
voltooid,	 vestigt	 Sanders	 zich	 in	 de	 stad	

als	 zelfstandig	 architect.	Van	 Sanders'	 hand	
zijn	 onder	 meer	 de	 winkel	 en	 toonzalen	
van	 de	 meubelfabriek	 'Nederland'	 (1905)	
en	 het	 gebouw	 van	 de	 Oppenheim	 Bank	
(1905),	beide	 in	de	stad	Groningen.	Verder	
ontwerpt	hij	woningen	in	Delfzijl,	Veendam,	
Wildervank	en	Nunspeet.	

J.A.	 Mulock	 Houwer	 (1857-1933),	
architect	en	steden-	en	waterbouwkundige,	
typeert	in	een	necrologie	over	Sanders	zijn	
werk	 als	 volgt:	 'Het	 is	 het	 eerlijke	 werk	
van	 een	 fijnvoelend	 kunstenaar.	 Het	 wekt	
ons	 op	 door	 zijn	 goede	 verzorging	 tot	 in	

Londen,	 Parijs	 en	Venetië	 had	 hij	 in	 1912	
zijn	eerste	overzichtstentoonstelling	bij	 de	
Amsterdamse	 kunsthandel	Van	Wisselingh,	
die	zo'n	60	schilderijen	van	de	schilder	zou	
verkopen.	Ter	 ere	 van	 zijn	 70e	 verjaardag	
werden	ere-tentoonstellingen	georganiseerd	
in	Den	Haag,	Haarlem	en	Amsterdam.	Bij	de	
Haarlemse	 tentoonstelling	 werd	 opvallend	
genoeg	maar	één	zeestuk	getoond	en	werd	
Mendlik	 gepresenteerd	 als	 een	 schilder	
van	 portretten,	 landschappen	 en	 stillevens.	
In	 1957	 voer	 hij	 voor	 het	 laatst	 met	 de	
KNSM	naar	de	Middellandse	Zee.	Vier	 jaar	
later	 organiseerde	 het	 Scheepvaarthuis	
Amsterdam	 een	 tentoonstelling	 ter	 ere	
van	 zijn	 negentigste	 verjaardag.	 In	 1963	
overleed	de	Hongaarse	schilder,	die	in	1948	
tot	 Nederlander	 was	 genaturaliseerd,	 in	
Aerdenhout.

Naast	 schilder	 was	 Mendlik	 actief	 als	
lid	 van	 Pulchri	 Studio	 in	 Den	 Haag,	 de	
Rotary	 van	 Haarlem	 en	 het	 Genootschap	
van	 beeldende	 kunstenaars	 'Kunst	 zij	 ons	
doel'	 in	 dezelfde	 stad.	Daarnaast	 zat	 hij	 in	
de	Commissie	 van	Toezicht	 van	 het	 Frans	
Hals	Museum.	Gedurende	zijn	leven	ontving	
hij	 kritiek	 op	 zijn	 werk	 dat	 'slechts'	 de	
zee	 afbeeldde	 en	 niet	 verhalend	 was.	 Zijn	
schilderijen	 zouden	 leeg	 zijn,	 zo	 zonder	
verhaal,	 zonder	 inhoud.	Voor	 Mendlik	 was	
het	 zeestuk	 echter	 dé	 manier	 om	 zijn	
persoonlijke,	 religieuze	 relatie	met	 de	 zee	
weer	 te	 geven.	 In	 lezingen	 bezong	 hij	 op	
lyrische	 wijze	 haar	 verschillende	 kleuren	
en	 stemmingen	 en	 de	 eindeloze	 variatie	
in	 bewegingen.	 Kenners	 waardeerden	 en	
waarderen	 zijn	 werk	 juist	 vanwege	 de	
natuurgetrouwheid	 waarmee	 hij	 de	 zee	
weergaf.	 Ze	 herkennen	 de	 golfbewegingen	
en	de	kleuren	die	zo	specifiek	zijn	voor	een	
bepaald	gebied	of	een	bepaald	element	van	
de	 zee.	 Ze	 begrijpen	 op	welke	 oceaan	 en	

hoe	 laat	ongeveer	op	de	dag	hij	 zich	daar	
bevond.	 Geen	 wonder	 dat	 enkele	 werken	
van	Mendlik	 zich	 in	het	Maritiem	Museum	
Rotterdam	 en	 het	 Scheepvaartmuseum	 in	
Amsterdam	bevinden.	De	meerderheid	van	
zijn	werk	bevindt	zich	echter	 in	privébezit,	
dáár	 waar	 dit	 schildertalent	 zijn	 grootste	
waardering	ontvangt.	

Noot 
1	Graaff,	Grad	de,	Oscar	Mendlik	1871-
1963:	Hongaarse zee- en portretschilder te 
Aerdenhout,	2005,	p.	170-171.
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ANTON JOHAN SANDERS 
(Rotterdam 1869-1909 Groningen)
Architect, meubelontwerper

Afb. 5. Foto van Oscar Mendlik op receptie 
op 22 juni 1961. Nationaal Archief, CCO. 

Foto: Joop van Bilsen. 

Afb. a. Anton Johan Sanders; foto, ca. 1895, 
fotograaf onbekend, erven Sanders.

Afb. b. Toonzaal meubelfabriek 'Nederland';
 foto, ca. 1905, fotograaf onbekend, 

Stichting Huizinga Meubel Nederland.
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betrokken	 bij	 de	 bouw	 en	 het	 tijdstip	
dat	 Sanders	 voor	 Huizinga	 aan	 het	 werk	
gaat	 -	 1903	 -	 valt	 precies	 samen	 met	 de	
oplevering	 van	 het	Academisch	Ziekenhuis.	
Dirk	de	Vries	Lam,	schilder,	kunstrecensent	
voor	NRC,	bestuurslid	van	het	Kunstlievend	
Genootschap	 Pictura	 in	 Groningen	
en	 van	 1903	 tot	 1934	 directeur	 van	
Academie	Minerva	 in	Groningen:	 'Sanders'	
werk	 is	 steeds	 gebleven	 een	 uitvloeisel	
van	 de	 bouwkunde,	 daarmee	 in	 nauw	
verband.	 Sanders	 denkt	 om	 zo	 te	 zeggen	
constructiegewijs,	 heeft	 een	 liefde	 voor	 de	
sterkte	van	de	constructie'	(...).	'Ook	bij	zijn	
meubelontwerpen	 blijft	 hij	 architect.	 De	
fraaiheid	van	de	kast	(afb.	d)	is	bereikt	door	
de	 constructie	 zelf,	 buiten	 de	 versiering	
om.	De	rijke	versiering	door	inlegwerk	van	
ebbenhout	 staat	 wel	 met	 de	 constructie	
in	 verband	 en	 legt	 er	
de	 nadruk	 op,	 is	 echter	
niet	 anders	 dan	 een	
toevoegsel.	 Ook	 zonder	
het	inlegwerk	zou	de	kast	
een	 aangename	 indruk	
maken'	2.

In	 de	 nalatenschap	
van	 de	 erven	 van	
Sanders	 bevindt	 zich	
een	 bronzen	 medaille,	

met	het	opschrift	'Eervolle	Onderscheiding	
Algemene	 Prijsvraag	 Vereenigingsgebouw	
Maart	 1894',	 uitgereikt	 aan	 Sanders	 door	
de	 Vereniging	 Bouwkunst	 en	 Vriendschap	
Rotterdam.	 Ook	 heeft	 Sanders	 tijdens	
de	 Tentoonstelling	 van	 Nijverheid	 en	
Kunstindustrie	 in	 Groningen	 in	 1903	 een	
'Eervolle	 Vermelding'	 gekregen	 voor	 een	
'ontwerp	 kamerbetimmering	 en	meubilair',	
tentoongesteld	in	de	stand	van	J.A.	Huizinga.	
Anton	 Johan	 Sanders	 overlijdt	 op	 18	 april	
1909	 in	 Groningen	 onverwacht	 aan	 een	
hartaanval.	 Hij	 laat	 een	 vrouw	 en	 zoon	
achter.	 Zijn	 weduwe	 hertrouwt	 later	 met	
A.W.	Kort.

Noten
1	 J.A.	 Mulock	 Houwer,	 Personalia, Anton 
J. Sanders,	 Bouwkundig	Weekblad,	 Den	
Haag	1909,	p.	216.	
2	 Dirk	 de	Vries	 Lam,	 Toegepaste kunst,	
Onze	kunst,	zesde	jaargang,	Amsterdam	
1907,	pp.	83-88.

Bronnen
	- Erven	A.J.	Sanders
	- Erven	W.A.	Kort
	- Stichting	Huizinga	Meubel	Nederland

alle	 onderdelen.	 En	 hetzij	 het	 een	 grote	
monumentale	 schepping	 gold	 of	 een	 klein	
bouwwerk,	 het	 was	 voor	 Sanders	 om	 't	
even:	hij	gaf	alles	wat	het	toekwam	en	wist	in	
alle	gevallen	de	vormenmassa	te	beheersen.	
Maar	 ook	 hierbij	 bleef	 hij	 wars	 van	 elk	
praalvertoon.	Hij	schuwde	goedkoop	effect,	
maar	ook	liet	hij	zich	niet	door	de	redeloze	
mode	op	sleeptouw	nemen'	1.

Vanaf	 1903	 ontwerpt	 Sanders	 voor	 de	
meubelfabriek	'Nederland'	van	J.A.	Huizinga	
in	 Groningen	 op	 commissiebasis	 moderne	
interieurs	 volgens	 de	 rationalistische	
principes,	 die	 ook	 in	 zwang	 zijn	 bij	
toonaangevende	 interieurfirma's	 als	 't	
Binnenhuis	 en	 Onder	 den	 St.	 Maarten.	
Vermoedelijk	 hebben	 Huizinga	 en	 Sanders	
elkaar	 ontmoet	 op	 de	 bouwplaats	 van	
het	 Academisch	 Ziekenhuis.	 Beide	 waren	

Fred	Ootjers,	de	auteur	van	deze	monografie	(en	ook	
van	 de	 eerder	 in	 de	Rond 1900	 verschenen	monografie	
van	 meubelontwerper	 en	 -maker	 J.A	 Huizinga)	 is	 op	 4	
december	jongstleden	onverwacht	overleden.	Juist	in	het	
afgelopen	jaar	was	er	sprake	van	nauwe	contacten	tussen	
de	VVNK	en	Fred	Ootjers.	Tijdens	het	in	januari	2019	in	de	
Villa	 Jongerius	 te	Utrecht	 gehouden	 jubileumsymposium	
van	 de	VVNK	 hield	 Fred	 Ootjers	 een	 lezing	 met	 als	
titel	 'Verborgen	 bronnen.	 Speuren	 naar	 sporen	 van	 J.A.	
Huizinga'.	 Fred	 Ootjers	 was	 onder	 meer	 oprichter	 van	
de	 Stichting	 Huizinga	 Meubel	 Nederland.	 De	 Stichting	
stelt	 zich	 ten	 doel	 om	 zowel	 de	 persoon	 J.A.	 Huizinga	
als	wel	 de	 door	 hem	 in	 1899	opgerichte	Meubelfabriek	
'Nederland'	 bij	 een	 groter	 publiek	 onder	 de	 aandacht	
te	 brengen.	 Naast	 zijn	 inspanningen	 voor	 de	 Stichting	
Huizinga	Meubel	Nederland	was	Fred	Ootjers	gedurende	
vele	jaren,	en	in	diverse	hoedanigheden,	nauw	betrokken	
bij	het	Veenkoloniaal	Museum	te	Veendam.	Wij	zullen	ons	

hem	blijven	herinneren	 als	 een	gepassioneerde	hoeder	 van	het	erfgoed	van	de	voor	
velen	onbekende	Huizinga	en	Sanders.

Afb. c. Villa, Nijverheidskade 20, Wildervank; foto 
2019, Stichting Huizinga Meubel Nederland.

Afb. d. Reconstructie toonkamer. Ontwerp (met 
uitzondering van pied de stalle) A.J. Sanders; foto 
2016, Veenkoloniaal Museum Veendam

Fred Ootjers tijdens VVNK 
Jubileumsymposium,Villa 
Jongerius Utrecht, januari 2019. 
Foto Eef de Hilster.

Afb. e, f. Bronzen medaille Vereniging Bouwkunst en 
Vriendschap Rotterdam, 1894, erven Sanders.
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Schilderij Beckmann naar Singer 
Laren
Door	 een	 anonieme	 gift	 beschikt	 het	

Singer	 Museum	 te	 Laren	 sinds	 november	
vorig	 jaar	 over	 een	 schilderij	 van	 Max	
Beckmann	 (1884-1950),	 getiteld	 'Laren.	
Landschap	 met	 ruiter'.	 Max	 Beckmann,	
die	 van	 1938	 tot	 1945	 in	 Nederland	
verbleef,	 schilderde	 het	 werk	 in	 1943.	
Het	 verwerven	 van	 dit	 schilderij	 (nu	 deel	
uitmakend	 van	 de	 Collectie	 Nederland)	
is	 met	 name	 bijzonder	 voor	 het	 Singer	
Museum	 (en	 voor	 Nederland),	 omdat	 het	
de	 band	 tussen	 Beckmann	 en	 Laren	 tot	
uiting	brengt	en	omdat	het	pas	het	vierde	
Beckmann	schilderij	 in	Nederlands	bezit	is,	
ondanks	 het	 feit	 dat	 Beckmann	 zeer	 veel	
schilderijen	in	Nederland	vervaardigde.	Al	in	
de	 twintiger	 jaren	bezocht	Beckmann	met	
enige	 regelmaat	Nederland,	 en	 verbleef	 in	
Laren	 enige	 tijd	 in	 Hotel	 Het	Witte	 Huis.	
Maar	ook	in	de	periode	1938-1943,	wonend	
te	 Amsterdam,	 bezocht	 Beckmann	 vele	
malen	Laren,	om	te	wandelen	of	te	fietsen,	
en	 bezocht	 dan	 ook	meerdere	malen	 'het	
Kroegje',	 het	 kunstenaarscafé	 van	 Hotel	

Hamdorff.	 Het	 nu	 door	 Singer	 verworven	
schilderij	 zal	 vanaf	 najaar	 2020	 permanent	
in	het	museum	te	zien	zijn.

Cordel en Lebeau
Op	de	weblog	Anno1900.nl	(bericht	van	

22	december	2019)	signaleert	Sipke	van	de	
Peppel	 overeenkomsten	 en	 een	 mogelijke	
samenhang	 tussen	 twee	 kunstwerken,	
namelijk	 een	 tekening	 van	Willem	 Cordel	
(1884-1967)	 en	 een	 muurschildering	 van	
Chris	Lebeau	(1878-1945).	In	het	geval	van	
Willem	 Cordel	 gaat	 het	 om	 zijn	 tekening	
getiteld	 "Kop	 van	 een	 Etruskische	 vrouw",	
en	in	het	geval	van	Lebeau	betreft	het	een	
vrouwengezicht	 dat	 deel	 uitmaakt	 van	 de	
door	Lebeau	vervaardigde	muurschildering	

in	 de	 Trouwzaal	 van	 het	 voormalige	
Amsterdamse	 Stadhuis	 (nu	 Hotel	 The	
Grand)	 aan	 de	 Oudezijds	Voorburgwal	 in	
Amsterdam.	Het	vrouwengezicht	(of	 is	het	
een	 masker)	 van	 Lebeau	 maakt	 deel	 uit	
van	 de	 muurschildering	 "Liefde,	 Huwelijk,	
Gezin,	 Schoonheid"	 en	 het	 bevindt	 zich	
boven	 de	 ingangsdeur	 van	 de	 Trouwzaal	
(de	 muurschilderingen	 van	 Lebeau	 in	 de	
Trouwzaal	 in	 hotel	 The	 Grand	 zijn	 te	
bekijken	wanneer	men	zich	aanmeldt	voor	
een	 rondleiding	 die	 door	 het	 hotel	 elke	
dag	 wordt	 georganiseerd).	 In	 het	 korte	
maar	 interessante	 artikel	 betoogt	 van	 de	
Peppel	 dat	 de	 vergelijking	 tussen	 de	 twee	
kunstwerken	 als	 illustratie	 kan	 dienen	 van	
de	 wederzijdse	 beïnvloeding	 tussen	 de	
twee	 kunstenaars,	 Cordel	 en	 Lebeau,	 die	
in	meerdere	 projecten	met	 elkaar	 hebben	
samengewerkt.	 Voor	 het	 gehele	 bericht,	

zie	 www.anno1900.nl.	 (NB:	 Sipke	 van	 de	
Peppel	 voegt	 hier	 aan	 toe	 dat	 hij	 graag	 in	
contact	komt	met	mensen	die	meer	weten	
over	(het	werk	van)	Willem	Cordel,	e-mail	
info@anno1900.nl).	

2020 Hildo Krop jaar
In	 2020	 is	 het	 50	 jaar	 geleden	 dat	

beeldhouwer-kunstenaar	 Hildo	 Krop	
overleed.	 Hildo	 Krop	 (1884-1970)	 is	
vooral	 bekend	 als	 Stadsbeeldhouwer	 van	
Amsterdam.	 Verschillende	 organisaties	
zullen	 dit	 jaar,	 op	 uiteenlopende	 manieren,	
aandacht	besteden	aan	Hildo	Krop,	zoals	het	
Amsterdamse	Scheepvaarthuis,	het	Stedelijk	
Museum	 Amsterdam,	 het	 Architectuur	
Centrum	 Amsterdam	 (ARCAM),	 en	
uiteraard	 ook	 het	 Hildo	 Krop	 Museum	 in	
Steenwijk.	Tijdens	 de	 manifestatie	ArtZuid,	
komende	 zomer,	 zullen	 er	 onder	 andere	
gevelbeeldentours	 langs	 werken	 in	 de	
openbare	 ruimte	 van	 Hildo	 Krop	 worden	
georganiseerd.	 In	 deze	 Rond 1900	 doen	
we	 vast	 een	 voorzet	 met	 het	 artikel	 "Van	
'dansers'	naar	wereldburgers",	door	VVNK-
lid	 Antoine	 Verschuuren	 (pag	 12-17)	 (zie	
ook	 www.vvnk.nl	 >	 Kunst	 rond	 1900	 >	
Kunstenaars	 &	 fabrieken:	 biografie	 Hildo	
Krop)

Max Beckmann, Laren.Landschap met ruiter, 
1943, Singer Laren.

KoRTE MEDEDELINGEN

Willem Cordel, Kop van een Etruskische vrouw, 
website Anno1900.

Chris Lebeau, Trouwzaal, voormalig Stadhuis 
Amsterdam, website Anno1900.

Hildo Krop in zijn atelier, 1964,
 foto Joop van Bilsen, Nationaal Archief.
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eeuwse	 schilders	 van	 ijsgezichten	 en	 met	
zijn	onmiddellijke,	romantische,	voorganger	
in	 het	 wintergenre:	 Andreas	 Schelfhout	
(1787-1870).	 Het	 grote	 verschil	 was,	 dat	
Apol	anekdotische	of	verhalende	elementen	
uit	 zijn	 landschappen	 wegliet:	 geen	
schaatsenrijders	 of	 kleumende	 bedelaars,	
nauwelijks	mensen,	soms	een	enkele	koets	
of	kar,	of	alleen	sporen	daarvan,	of	helemaal	
niets	 van	 dat	 alles	 zoals	 in	 Een Januari-
avond.	Als	echte	Haagse	School-kunstenaar	
concentreerde	 hij	 zich	 op	 de	 stemming	
van	 het	 landschap,	 wat	 hij	 moest	 zien	 te	
bereiken	door	 subtiele	 nuances	 in	 het	wit	
van	 de	 sneeuw	 of	 in	 de	 grauwe	 of	 gelige	
winterlucht.

Apols	 carrière	 kon	 hiermee	 niet	meer	

stuk,	 en	 het	 is	 hem	 dan	 ook	 zeer	 goed	
gegaan	 als	 een	 van	 de	 best	 verkochte	
schilders	 van	 de	 Haagse	 School,	 toch	 al	
een	 stroming	 die	 goed	 in	 de	 markt	 lag.	
Voor	 het	 grootste	 gedeelte	 verliep	 zijn	
leven	zoals	we	dat	kunnen	zien	in	tientallen	
kunstenaarsportretten	 in	 contemporaine	
tijdschriften	 als	Op de Hoogte	 en	 Elsevier's 
Geïllustreerd Maandschrift:	 de	 kunstenaars	
(voor	 het	 merendeel	 mannen)	 worden	
geïnterviewd	op	latere	leeftijd,	hebben	hun	
sporen	verdiend,	zijn	gelauwerd	met	prijzen	
en	 medailles,	 en	 vrijwel	 altijd	 in	 goeden	
doen	 en	 comfortabel	 gehuisvest.	 Op	 de	
bijbehorende	 foto's	 zien	 zij	 er	 welgedaan	
uit,	representatief	gekleed	en	zelfverzekerd.	
De	 levensschets	 van	 Apol,	 die	 in	 1892	

Louis Apol op Nova Zembla
Suzanne	 Veldink.	 Scriptum	 Publishers,	
Schiedam,	2019;	135	pg.;	€	22,50;
ISBN	978	94	6319	202	6

Lieske Tibbe

Wie	 aan	 de	 'Haagse	 School'	 denkt,	
ziet	 meestal	 'echt	 Hollandse'	 blonde	
duinen,	 weilanden,	 grazend	 vee,	 molens,	
plassen	 en	 grote	 wolkenpartijen	 voor	
zich,	 in	 grijzige	 of	 gedempte	 tinten.	 Het	
was	 echte	 buitenschilderkunst:	 ook	 al	
zien	 we	 weinig	 felle	 zomerse	 zonneschijn,	
de	 weersomstandigheden	 waren	 goed	

genoeg	om	en plein air	 te	 schilderen,	of	 in	
elk	 geval	 te	 schetsen.	Toch	 hebben	 enkele	
Haagse	School-schilders,	 zoals	 Jozef	 Israëls	
(1824-1911),	 Hendrik	 Willem	 Mesdag	
(1831-1915)	en	Anton	Mauve	 (1838-1888)	
zich	 ook	 wel	 met	 het	 winterlandschap	
beziggehouden.	 Eén	 kunstenaar	 echter	
specialiseerde	 zich	 daar	 helemaal	 in:	 Louis	
Apol	 (1850-1936),	 die	 dat	 bijna	 een	 heel	
schildersleven	 volhield.	 Het	 maken	 van	
een	 winterlandschap	 stelde	 bijzondere	
eisen	 en	 beperkingen:	 de	 dagen	 zijn	 kort	
en	 sneeuwbuien	 en	 zonsondergangen	 zijn	
snel	 voorbij,	 zodat	 een	 groot	 tafereel	 niet	
in	één	dag	op	het	doek	te	zetten	zou	zijn,	
de	 kou	 maakt	 lang	 buiten	 zitten	 moeilijk	
en	 sommige	 schildersmaterialen	 kunnen	
er	ook	niet	tegen.	Apol	maakte	dus	buiten	
snelle	 schetsen	 in	 gouache	 en	 aquarel,	 die	
hij	later	in	het	atelier	uitwerkte.	Er	konden	
soms	 lange	 perioden	 tussen	 schets	 en	
uitwerking	zitten.	

Louis	 Apol	 begon	 zijn	 loopbaan	 als	
leerling	 van	 Johannes	 Hoppenbrouwers	
(1819-1866)	en	Pieter	Stortenbeker	(1828-
1898)	en	aan	de	Koninklijke	Academie	van	
Beeldende	Kunsten	in	Den	Haag.	Hij	begon	
met	het	kopiëren	 van	 zeventiende-eeuwse	
Hollandse	 meesters	 en	 met	 zomerse	
landschappen;	in	1869	vond	zijn	doorbraak	
als	 kunstenaar	 plaats,	 toen	 hij	 een	 groot	
zomerlandschap	aan	de	Nederlandse	Staat	
wist	 te	 verkopen.	 Hij	 werd	 lid	 van	 de	
gerenommeerde	 kunstenaarsverenigingen	
Arti	et	Amicitiae	en	Pulchri	Studio,	en	moet	
omstreeks	die	 tijd	ook	begonnen	 zijn	met	
het	 zich	 toeleggen	 op	 wintergezichten.	 In	
1875	 vestigde	 hij	 definitief	 zijn	 naam	 als	
sneeuwspecialist:	op	de	Tentoonstelling	van	
Levende	Meesters	werd	een	groot	werk	van	
hem,	Een Januari-avond in het Haagsche Bos,	
aangekocht	 voor	 het	 Rijksmuseum	 (afb.	2).	
Hij	 werd	 vergeleken	 met	 zeventiende-

BoEKBESpREKING (1)

Afb. 1. Omslag van het boek, waarop afgebeeld: 
(deel van) Louis Apol, Een verlaten schip, ingevroren 
in het ijs, aquarel op papier, 1880, Amsterdam, 
Rijksmuseum.

Afb. 2. Louis Apol, Een Januari-avond in het Haagsche Bos, olieverf op doek, 1875, Amsterdam, Rijksmuseum.
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van	het	schip,	van	ijsbergen,	scheepswrakken,	
van	het	noorderlicht,	van	nederzettingen	en	
van	de	bevolking	in	de	poolgebieden.	Het	is	
saillant	dat	Apol	met	 zijn	 snelle	werkwijze	
met	 potlood,	 krijt	 en	 aquarel,	 vaak	 op	
grauw	 papier	 waarop	 hij	 handig	 sneeuw	
met	witte	hoogsels	in	krijt	of	gouache	weer	
kon	 geven,	 veel	 beter	 uit	 de	 voeten	 kon	
dan	de	fotograaf	die	de	eerdere	expedities	
van	1878	en	'79	had	meegemaakt.	De	foto-
uitrusting	 was	 toen	 nog	 zwaar	 en	 moest	
meegesleept	worden	door	sneeuwhopen	en	
over	bewegend	ijs,	een	dichte	mist	maakte	
belichten	 soms	 zinloos,	 de	 sneeuw	kon	 te	
felle	reflecties	geven	en	de	lens	kon	beslaan	
tijdens	 de	 lange	 sluitertijd.	 Hier	 moest	
de	 moderne	 techniek	 het	 afleggen	 tegen	
simpele	 traditionele	 handgrepen.	 De	 reis	

verliep	 aanvankelijk	 voorspoedig,	 maar	 in	
augustus	werd	het	schip	zwaar	beschadigd	
door	stranding	op	een	rif	bij	het	noordelijk	
deel	 van	 Nova	 Zembla.	 Op	 22	 augustus	
werd	 besloten	 om	 de	 expeditie	 voortijdig	
af	 te	 breken.	 Op	 30	 september	 was	Apol	
weer	 terug	 in	 IJmuiden,	 voorzien	 van	 vier	
schetsboeken	 en	 ongeveer	 tweehonderd	
losse	 schetsen,	 waarvan	 hij	 zijn	 leven	 lang	
profijt	 kon	 trekken.	Hij	 liet	 ze	meermalen	
tentoonstellen	 en	 sommige	 werkte	 hij	 uit	
tot	volledige	schilderijen.	Op	het	omslag	van	
het	boek	staat	zo'n	aquarelschets	afgebeeld.	

Apols	schetsen	van	de	poolreis	hebben	
deel	uitgemaakt	van	een	tentoonstelling	 in	
het	Haagse	Panorama	Mesdag	(19	oktober	
2019	t/m	1	maart	2020);	dit	boek	 is	er	de	
begeleidende	publicatie	van.	De	plaats	van	de	
expositie	was	niet	toevallig.	Toen	Apol	in	juni	
1880	met	de	Willem Barents	vertrok,	had	hij	
een	contract	op	zak	van	de	Belgische	Société 
anonyme des Panoramas	 (die	 ook	 al	 aan	
Mesdag	een	opdracht	had	verleend	voor	een	
panorama)	om	een	panoramaschilderij	van	
het	poolgebied	te	maken.	Panorama's	waren	
toen	 zeer	 populair	 en	 poollandschappen	
een	geliefd	thema	daarvoor.	Om	onbekende	
redenen	kwam	het	er	 toen	niet	 van,	maar	
in	 1895	werd	 hem	nogmaals	 gevraagd	om	
een	 poolpanorama	 te	 schilderen,	 nu	 voor	
het	 Panoramagebouw	 aan	 de	 Plantage	
Middenlaan	 in	Amsterdam.	 Ditmaal	 kwam	
het	er	wel	van,	en	het	werd	daar	als	Panorama 
Nova Zembla	tentoongesteld	tot	1901.	Het	
trok	 meteen	 veel	 bezoekers;	 opvallend	
is	 het	 wervende	 affiche	 in	Art	 Nouveau-
stijl	 (afb.	3).	Het	 toont	een	 ijsbeer	die	een	
zeehondje	 uit	 het	 water	 vist,	 duidelijk	 als	
lekker	hapje,	 een	 anekdotisch	element	dat	
ontbreekt	 in	 Apols	 ijzige	 poollandschap	
(er	 schijnt	 wel	 een	 opgezette	 ijsbeer	 op	
het	 faux terrain	 te	 hebben	 gestaan).	 De	
panoramaschildering	 is	 verloren	 gegaan,	

voor	Elsevier's	 geïnterviewd	werd	door	de	
gezapige	 kunstcriticus	 Johan	 Gram	 (1833-
1914),	 volgt	 vrijwel	 hetzelfde	 patroon.	 Er	
is	echter	één	element	dat	een	apart	accent	
vormt	in	zijn	loopbaan,	en	dat	het	beeld	over	
hem	zijn	 leven	 lang	gekleurd	heeft	en	zelfs	
tot	mythevorming	heeft	geleid:	een	poolreis	
per	 zeilschip,	 die	 hij	 op	 zijn	 dertigste	
meemaakte.	 Die	 poolreis	 maakt	 ook	 het	
hier	 besproken,	 helder	 geschreven	 boek	
leuker	 en	 interessanter	 dan	 het	 gangbare	
'the	artist	and	his	work'-	verhaal,	want	het	
gaat	voor	een	groot	deel	dáárover.

In	 de	 negentiende	 eeuw	 werden	
verscheidene	 ontdekkingsreizen	 gehouden	
naar	 de	 Noordpool,	 die	 toen	 nog	 voor	
een	groot	deel	onbekend	en	onbegaanbaar	
gebied	was.	Ook	Nederland	had	een	aandeel	
in	 deze	ontdekkingstochten.	 In	 1877	werd	
door	 het	 Nederlandsch	 Aardrijkskundig	
Genootschap	een	'Comité	voor	de	IJsvaart'	
opgericht	om	poolexpedities	te	organiseren.	
Er	werden	er	drie	gehouden:	in	1878,	1879	
en	1880;	aan	de	laatste	reis	nam	Apol	deel.	

Er	 waren	 verschillende	 motieven	 voor	
deze	reizen:	ten	eerste	een	wetenschappelijk	
doel,	 om	 meer	 over	 het	 leven	 rond	 de	
poolcirkel	 te	 ontdekken	 (en	 daarmee	
ook	 het	 prestige	 van	 de	 Nederlandse	
wetenschapsbeoefening	 te	 verhogen),	 ten	
tweede	 de	 hoop	 om	 handelsroutes	 te	
vinden	om	handel	met	Siberië	te	drijven.	Ten	
slotte	was	er	een	nationalistisch-historisch	
doel:	men	wilde	gedenktekens	plaatsen	langs	
de	route	die	in	1596-'97	gevaren	was	door	
Willem	Barentsz	en	Jacob	van	Heemskerck,	
om	 deze	 tocht	 als	 een	 historische	 grote	
daad	 van	 onze	 voorvaderen	 te	 promoten.	
In	 de	 nationalistische	 geschiedvisie	 van	
de	 negentiende	 eeuw	 was	 de	 tocht	 van	
Barentsz	en	Heemskerck,	en	de	gedwongen	
overwintering	 op	 Nova	 Zembla,	 een	
heldenfeit.	Ook	zij	waren	op	zoek	geweest	

naar	 een	 noordelijke	 doorvaart	 om	
handel	 te	 drijven.	 In	 1819	 had	 de	 dichter	
Hendrik	Tollens	 (1780-1856)	deze	 tocht	al	
verheerlijkt	 in	 een	 lang	 episch	 gedicht	De 
overwintering der Hollanders op Nova Zembla,	
een	 lofdicht	 dat	 bij	 vele	 negentiende-
eeuwers	 vaderlandsliefde	 en	 trots	 op	 de	
nationale	geschiedenis	aanwakkerde:	

'Zet,	zangster!	zet	dien	togt	op	de	
aangeslagen	snaren:	
Volg	Neerlands	wimpel	na	langs	de	
ongemeten	baren;	
Bezing	het	waagstuk,	maal	den	uitslag,	
roer	en	streel,	
En	vall'	u	't	loon	der	kunst,	een	enkle	
traan,	ten	deel!'

Deze	 historische	 prestatie	 moest	
natuurlijk	 geëvenaard	 worden.	 De	 Nova	
Zembla-cultus	werd	nog	aangewakkerd	toen	
in	1871	door	de	Noren	de	resten	van	het	
'Behouden	 Huys'	 werden	 teruggevonden	
(thans	 in	 het	 Rijksmuseum);	 door	 het	
poolklimaat	 waren	 zij	 goed	 bewaard	
gebleven.	En	zo	rustte	het	Comité	voor	de	
IJsvaart	een	expeditieschip	uit.	Er	was	geen	
geld	genoeg	voor	een	moderne	door	stoom	
aangedreven	 ijsbreker	 en	 dus	 moest	 men	
het	 stellen	 met	 een	 houten	 zeiljacht,	 wat	
wel	met	 de	 omstandigheden	 van	 Barentsz	
en	 Heemskerck	 overeenkwam	 maar	 niet	
leidde	tot	het	geplande	reisdoel;	in	alle	drie	
de	 gevallen	 moest	 het	 schip	 voortijdig	 de	
reis	afbreken	en	zo	werden	de	gedenkstenen	
steeds	heen	en	terug	versleept.	

Louis	 Apol	 scheepte	 zich	 op	 3	 juni	
1880	 in	 op	 de	 Willem Barents,	 met	 14	
bemanningsleden	 en	 een	 scheepshond.	Hij	
maakte	 overigens	 gewoon	 deel	 uit	 van	 de	
bemanning,	moest	regelmatig	wachtlopen	en	
in	het	kraaiennest	klimmen.	Daartussendoor	
maakte	 hij	 allerlei	 tekeningen	 en	 schetsen:	

Afb. 3. Bernard Willem Wierink (1856-1939) 
(toegeschr.), affiche voor het Panorama Nova 
Zembla, ca. 1895-1915, Amsterdam, Rijksmuseum. 
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het	 hele	 land.	Hij	maakte	 vooral	 naam	 als	
ontwerper	van	 landhuizen	en	herenhuizen.	
Daarvoor	had	hij	standaardbouwelementen	
ontwikkeld	die	hij	 op	willekeurige	plekken	
in	 het	 volume	 kon	 plaatsen,	 waardoor	 hij	
in	 eenzelfde	 stijl	 toch	 een	 grote	mate	 van	
diversiteit	kon	leveren.	Als	autodidact	heeft	
hij	zijn	theoretische	kennis	zelf	verworven,	
zoals	blijkt	uit	zijn	bibliotheek	met	werken	
van	 o.a.	 Berlage	 en	 Frank	 Lloyd	Wright.	
Voor	 zijn	 interieurontwerpen	 liet	 hij	 zich	
inspireren	 door	 het	 werk	 van	Wouda,	 de	
interieurontwerper	bij	Pander	in	Den	Haag.	
Het	Marlot	van	Co	Brandes	gaf	hem	inzicht	
in	 de	 mogelijkheden	 van	 gevelopbouw.	
Het	 werk	 van	 Dudok	 ging	 hij	 persoonlijk	
bekijken.	Van	 Essen	 was	 geen	 dogmaticus:	
de	 strakke	 lijnen	 van	 de	 Nieuwe	 Haagse	
School	 combineerde	 hij	 met	 elementen	
van	 de	Amsterdamse	 school,	 zoals	 te	 zien	

in	 zijn	 lampen	 en	 tuinhekken	 met	 frivool	
smeedwerk.	

De	 catalogus	 met	 bouwelementen	
van	Van	 Essen	 geeft	 al	 de	 kenmerken	 van	
de	 bouwstijl	 die	 hij	 voor	 woningbouw	
gebruikte.	Ondanks	de	grote	diversiteit	zijn	
deze	 ontwerpen	 direct	 herkenbaar	 door	
de	maatvoering	en	de	details.	Van	de	erkers	
in	 de	 gevel	 tot	 het	 toiletraampje	 en	 de	
brievenbus,	alles	is	gedetailleerd	aangegeven.	
Daarmee	 is	 het	 ook	 herkenbaar	 voor	
degene	die	 heden	 ten	dage	 een	Van	Essen	
huis	bezoekt.	

Vanaf	 de	 19de	 eeuw	 zien	 we	 in	
Nederland	 een	 opleving	 van	 de	 glas-in-
lood	kunst.	 In	woningen	wordt	 het	 vooral	
gebruikt	voor	bovenlichten	en	tochtdeuren.	
Veel	 glas-in-lood	 ontwierp	 van	 Essen	
zelf,	 voor	 bijzondere	 glazen	 schakelde	 hij	
kunstenaars	 in.	 Hij	 werkte	 vooral	 samen	
met	het	atelier	Basart	&	Sloet	in	Den	Haag	
en	met	Bogtman	uit	Haarlem.	

In	 Voorburg	 heeft	 hij	 een	 aantal	
bijzondere	projecten	gebouwd.	Hij	bouwde	
er	 een	modern	 rusthuis	 (Huize	Rustoord)	
dat	 in	 1974	 is	 afgebroken.	 Wat	 wel	
behouden	 bleef	 is	 de	 Emmaschool	 (1931)	
die	 nu	Vijverhofschool	 heet.	 Opvallend	 is	
het	 hoge	 zadeldak	 met	 een	 slanke	 toren.	
Aan	 de	 voorkant	 heeft	 de	 school	 een	
gesloten	 karakter	 en	 aan	de	 achterzijde	 is	
het	 juist	 open	dankzij	 de	 lokalen	met	 hun	
brede	 vensters.	Van	 Essen	 volgde	 hier	 de	
ideeën	 van	Dudok:	 de	 school	 past	 binnen	
het	karakter	van	de	wijk,	de	toren	heeft	als	
functie	 de	 herkenning	 van	 een	 (belangrijk)	
schoolgebouw.	 'Bovendien	 dient	 het	 hele	
gebouw	 een	 les	 te	 zijn	 in	 goedheid	 en	
verstandigheid,	zo	mogelijk	een	aangename	
les.'

Bij	 de	 renovaties	 in	 1977	 en	 1993	 is	
het	origineel	ernstig	aangetast.	De	toren	is	

Rijk in Eenvoud, Albert van Essen 
Red:	 Ernst	 Manger,	 Rosa	 Visser-
Zaccagnini.	 Uitgever:	 Ernst	 Manger,	
Voorburg	(2019);	€	39,95;
ISBN	978	94	93102	49	1.

Irene van Geest

De	 architect	Albert	 van	 Essen	 (1890-
1967)	 was	 een	 typische	 architect	 in	 de	
periferie.	 Letterlijk	 omdat	 hij	 in	Voorburg	
woonde,	 maar	 ook	 figuurlijk	 omdat	 hij	
in	 de	periferie	 van	de	 grote	namen	uit	 de	
Nieuwe	Haagse	School	werkte.	Hij	 voelde	
de	gangbare	bouwstijl	goed	aan	en	wist	daar	
een	vertaling	van	te	maken	die	zijn	klanten	
uit	 de	middenklasse	 aansprak.	Dankzij	 zijn	
modulaire	systeem	kon	hij	veel	en	efficiënt	
bouwen.	 Zijn	 ambachtelijke	 opleiding	
leverde	 hem	 de	materiaalkennis	 die	 hij	 bij	
restauraties	goed	kon	gebruiken.

In	 het	 Interbellum	 ontwikkelden	 zich	
rond	 het	 oude	 centrum	 van	 Voorburg	
diverse	 woonwijken,	 onder	 sterke	 Haagse	
invloed.	 Bakker	 Schut,	 de	 directeur	 van	
de	 Haagse	 Dienst	 Stadsontwikkeling,	 gaf	
gevraagd	 en	 ongevraagd	 adviezen	 aan	 de	
Voorburgse	 raad,	 waardoor	 de	 Nieuwe	
Haagse	 School	 de	 dominante	 bouwstijl	
werd	in	deze	periode.	

Van	Essen	leerde	het	vak	in	de	praktijk:	
na	 de	 lagere	 school	 bij	 zijn	 vader	 die	
timmerman-aannemer	was	en	in	baantjes	als	
tekenaar/opzichter.	Bij	de	Haagse	architect	
Samuel	de	Clercq	maakte	hij	kennis	met	de	
Engelse	cottage-stijl,	traditioneel	en	klassiek,	
met	 natuursteen	 en	 fraai	 metselwerk.	 Hij	
vestigde	zich	 in	Voorburg	en	kreeg	dankzij	
zijn	 degelijkheid	 en	 betrouwbaarheid	 veel	
opdrachten,	 niet	 alleen	 daar,	 maar	 door	

BoEKBESpREKING (2)zoals	 de	 meeste	 van	 die	 zeer	 grote	
panoramadoeken	verdwenen	zijn.	We	weten	
echter	wel	 hoe	 het	 er	 uit	 heeft	 gezien.	 In	
1897	kreeg	het	Panorama	koninklijk	bezoek:	
koningin-regentes	Emma	en	haar	dochter.	Zij	
kregen	bij	die	gelegenheid	een	serie	 foto's	
van	 het	 panorama	 aangeboden,	 die	 zich	
nog	 in	 het	 Koninklijk	 Huisarchief	 bevindt.	
Ter	 gelegenheid	 van	 de	 tentoonstelling	
in	 Panorama	 Mesdag	 werden	 deze	 foto's	
uitvergroot	 en	 samengevoegd	 tot	 een	
panorama,	 waar	 de	 bezoeker	 binnen	 kon	
lopen.	Al	 is	 het	 uiteraard	 geheel	 in	 zwart-
wit	 en	ook	niet	op	ware	 grootte,	 het	 lijkt	
erop	dat	het	een	vergelijking	met	Mesdags	
strandpanorama	ruimschoots	heeft	kunnen	
doorstaan.	 Naast	 het	 verlies	 van	 het	
panoramadoek	zelf,	wordt	in	het	voorwoord	
van	 het	 boek	 gerefereerd	 aan	 een	 ander	
dreigend	verlies:	door	de	klimaatverandering	
wordt	 het	 poollandschap	 zoals	 Apol	 het	
heeft	gezien	en	geschilderd	straks	verleden	
tijd.	De	noordelijke	doorvaart	die	Barentsz	
en	Heemskerck	in	1596,	en	het	Comité	voor	
de	IJsvaart	in	de	negentiende	eeuw	hadden	
gezocht,	lijkt	mogelijkheid	te	worden.

Afb. 1. Omslag van het boek Rijk in Eenvoud, Albert 
van Essen.



VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 1 pagina 36 VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 1 pagina 37

Dorpsplatform	Oosterbeek	organiseert	
in	 samenwerking	met	de	Stichting	Erfgoed	
meubelfabriek	 L.O.V.	 een	 tentoonstelling	
van	9	mei	 t/m	1	 juni	2020	 in	Oosterbeek,	
met	het	thema:	

L.O.V. meubelfabriek, experiment van een 
idealistisch ondernemer in Oosterbeek, 1910-
1935.

Onderdeel	 van	 de	 tentoonstelling	 is	
het	Symposium	"Het verhaal van Gerrit Pelt, 
Directeur L.O.V. meubelfabriek 1910 -1935" 
op	zaterdag	16	mei.

Vanuit	 een	 sterk	 sociaal	 besef	
en	 met	 het	 streven	 naar	 een	 hogere	
levensstandaard	 voor	 de	 arbeidende	
klasse,	 richtte	 directeur	 Gerrit	 Pelt	 in	
1910	 de	 meubelfabriek	 Labor	 Omnia	
Vincit	 (L.O.V.)	 op.	 Zijn	 ondernemersvisie	
paste	 in	een	beweging	van	 'verlicht	 sociaal	
denken'	 in	het	begin	 van	de	20	eeuw.	Het	
personeel	 hoorde	 gemeenschappelijk	
eigenaar	 van	 de	 onderneming	 te	 zijn	 en	
dus	werd	elke	medewerker	aandeelhouder.	
Over	 lonen	 werd	 elk	 half	 jaar	 beslist	 in	
de	Looncommissie	en	LOV	was	de	eerste	
meubelfabriek	met	een	8-urige	werkdag.	Er	
was	een	aanvullend	pensioenfonds.	

In	 Oosterbeek	 sprak	 men	 over	 de	
"rooie	 fabriek".	 Maar	 ook	 sprak	 men	 van	
de	 Luie	 Oosterbeeksche	 Vlegels!	 Pelt	
bouwde	 20	 woningen	 voor	 zijn	 arbeiders,	
gaf	 Oosterbeek	 een	Volkshuis	 met	 daarin	
o.a.	 een	 kinderspeelzaal,	 bibliotheek	 en	
badhuis.	 Er	 werden	 lezingen,	 cursussen,	

moederavonden	 en	 creatieve	 clubjes	 voor	
kinderen	georganiseerd.	

Pelt	wilde	met	zijn	producten	het	herstel	
van	het	meubelambacht	 bevorderen.	 In	 de	
eerste	 jaren	 produceerde	 LOV	 nog	 veel	
zgn.	 stijlmeubelen	 en	 imitatie	 antiek.	 Maar	
in	 1916	 sloeg	 Pelt	 een	 andere	 richting	 in.	
Hij	vond	imitatie	achteruitgang	en	LOV	was	
vlg.	hem	juist	op	vooruitgang	gebaseerd.	Pelt	
wilde	 solide,	 goed	 verzorgde	 meubels	 en	
betaalbare	meubels	voor	arbeidersgezinnen.	
H.F.	Mertens,	architect,	werd	aangetrokken	
als	artistiek	directeur.	Later	opgevolgd	door	
F.	Spanjaard	en	J.A.	Muntendam.	

Maar	 gaandeweg	 kwam	 er	 een	 meer	
moderne	 duurdere	 lijn	 in	 de	 producties.	
Goedkoop	 iepe-	 of	 beukenhout	 werd	
vervangen	 door	 eiken	 en	 mahonie.	
Ontwerpers	als	J.B.	van	Loghem,	J.	Crouwel,	
F.	 Spanjaard	 en	 J.A.	 Muntendam	 gaven	
LOV	 een	 nieuw	 profiel,	 een	 luxer	 design.	
De	 meubels	 werden	 tentoongesteld	 in	
de	 toonkamers	 bij	 de	 fabriek	 en	 in	 het	
als	 expositieruimte	 gebouwde	 pand	 't	
Hoekhuis,	 een	 ontwerp	 van	 H.F.	 Mertens,	
met	 daarin	 25	 toonkamers,	 gelegen	op	 de	
hoek	 Utrechtseweg	 -	Wilhelminastraat.	 In	
1927	brandde	de	fabriek	grotendeels	uit.	In	
juni	 1928	 werd	 de	 nieuwe	 fabriek	 alweer	
in	gebruik	genomen,	mede	dankzij	de	inzet	
van	de	medewerkers	van	LOV.	De	productie	
bleef	in	die	tijd	doorgaan.	

Aan	 de	 gloriejaren	 kwam	 in	 1930	 een	
eind.	Het	ging	 toen	snel	bergafwaarts.	Met	
de	 Norma-seriemeubelen	 trachtte	 Pelt	 in	
1934	het	tij	nog	te	keren.	Maar	concurrentie	
van	 goedkopere	 timmerfabrieken	 en	
werkplaatsen,	 de	 recessie	 in	 de	 economie,	
het	 zuinige	 bestedingspatroon	 van	 nog	
welgestelden	 en	 jonggehuwden,	 het	 werd	

afgebroken	 en	 drie	 dakkapellen	 verstoren	
de	eenvoud	van	het	indrukwekkende	dak.

In	 1929	 verbouwde	 van	 Essen	 de	
oorspronkelijk	 in	 Jugendstil	 gebouwde	Van	
Wassenaer	 Hoffmanschool,	 inmiddels	 in	
gebruik	als	kantoor.	

Van	 Essen	 maakte	 vooral	 naam	 als	
architect	van	landhuizen	en	villa's	in	de	stijl	
van	de	Engelse	landhuizen.	De	woonkamer	
bevatte	 altijd	 een	 cosy-corner	 rondom	
de	monumentale	 openhaard.	De	 ramen	 in	
het	trappenhuis	waren	in	glas-in-lood,	vaak	
met	familiewapen	of	een	afbeelding	van	het	
beroep	van	de	heer	des	huizes.	Met	name	
in	Overveen,	Aerdenhout	en	Wassenaar	zijn	
daar	nog	voorbeelden	van	te	vinden.	

Opvallend	 in	 veel	 van	 deze	 landhuizen	
zijn	de	hoekstenen	van	de	kunstenaar	Aad	
de	 Heij.	 Hij	 was	 opgeleid	 tot	 timmerman	
en	 volgde	 lessen	 aan	 de	 Academie	 van	
Beeldende	 Kunsten	 in	 Den	 Haag.	 De	
strakke	 maar	 toch	 speelse	 typografie	 van	
de	hoekstenen	en	andere	gevelornamenten	
sloten	 perfect	 aan	 bij	 de	 architectuur	 van	
Van	Essen.	De	Heij	was	een	zeer	bescheiden	
persoonlijkheid	 die	 na	 het	 overlijden	 van	
zijn	 moeder	 opgenomen	 werd	 in	 een	
psychiatrische	 inrichting	en	nooit	meer	als	
kunstenaar	heeft	gewerkt.	

Vanwege	de	crisis	in	de	jaren	dertig	nam	
de	 belangstelling	 voor	 landhuizen	 en	 luxe	
villa's	 af.	 Dankzij	 restauratieopdrachten,	
te	 beginnen	 met	 de	 afgebrande	 kerk	 in	
Leerbroek,	 kon	Van	 Essen	 aan	 het	 werk	
blijven.	 Zijn	 liefde	 voor	 detail	 en	 respect	
voor	 het	 materiaal	 maakte	 hem	 tot	 een	
veel	 geprezen	 restaurator	 van	 historische	
gebouwen.	

Inmiddels	 had	 de	 Delftse	 School	 van	
Granpré	 Molière	 opgang	 gemaakt	 en	 ook	
Van	 Essen	 kwam	 onder	 die	 invloed.	 In	
zijn	 nieuwe	 ontwerpen	 waren	 de	 gevels	
soberder	 en	 voorzien	 van	 kleine	 ramen	

met	 roeden.	De	 raadhuizen	 van	Meerkerk	
en	Giesendam	sluiten	aan	bij	deze	bouwstijl,	
die	 een	 vernieuwing	 van	 de	 Hollandse	
Middeleeuwse	traditie	beoogde.	

In	de	oorlog	was	hij	niet	aangesloten	bij	
de	Kultuurkamer	en	kon	hij	overleven	met	
de	verbouw	van	garages	en	schuilkelders.	

Bij	de	wederopbouw	van	het	verwoeste	
Alblasserdam	bouwde	hij	 nog	 in	deze	 stijl,	
die	 kort	 daarna	 al	 bekritiseerd	 werd	 als	
'Oud-Hollandse	kermis'.	

Na	de	oorlog	werkte	hij	samen	met	zijn	
zoons,	eerst	met	Gerard	en	later	met	Anton.	
Het	 ontwerpen	 liet	 hij	 aan	 hen	 over,	 zelf	
hield	hij	zich	vooral	bezig	met	restauraties.	

In	 de	 laatste	 hoofdstukken	 gaan	 de	
auteurs	 in	 op	 de	 toekomst	 van	 het	Van	
Essenhuis:	 huizen	 in	 de	 Jaren	 Dertig	 stijl	
zijn	 zeer	 geliefd,	maar	 er	wordt	 niet	 altijd	
even	 liefdevol	 mee	 om	 gegaan.	 Een	 fraaie	
afsluiting	 is	 het	 hoofdstuk	 over	 Modulair	
Bouwen,	waarin	met	 duidelijke	 tekeningen	
het	systeem	van	Van	Essen	wordt	uitgelegd.	
Het	 geeft	 de	 lezer	 inzicht	 in	 de	 opbouw	
van	 een	 huis	 van	Van	 Essen,	 waarmee	 de	
karakteristieke	 vorm	 nog	 herkenbaarder	
wordt.

Het	 boek	 geeft	 een	 goed	 beeld	 van	
een	 architect	 die	 de	 bouwstijlen	 in	 het	
Interbellum	 praktisch	 wist	 te	 vertalen	 in	
zijn	 ontwerpen.	 Interessant	 daarbij	 is	 de	
uitgebreide	aandacht	voor	de	bouwkundige	
aspecten	van	het	bouwen	van	woningen	in	
de	stijl	van	de	Nieuwe	Haagse	School.	

TENTooNSTELLING EN 
SyMpoSIUM MEUBELfABRIEK 
L.o.V.
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Lex van Tilborg: Nooit gebouwd 
Den Haag. Bekking en Blitz, 2019; 
272 pg.; € 29,90; 
ISBN 978 906109 5231.
Bij	 de	 tentoonstelling	 Nooit gebouwd 

Den Haag,	 die	 tot	 22	 maart	 in	 het	 Haags	
Historisch	Museum	te	bekijken	is,	verscheen	
onder	dezelfde	naam	een	uitgebreid	en	rijk	
geïllustreerd	 boekwerk	 van	 de	 hand	 van	
Lex	van	Tilborg.	Terwijl	in	de	tentoonstelling	
een	 twaalftal	 nooit	 uitgevoerde	 Haagse	
bouwprojecten	centraal	staan,	worden	in	het	
boek	bijna	tweemaal	zoveel	onuitgevoerde	
bouwplannen	uitgebreid	belicht.	Onder	die	
niet	 gerealiseerde	 projecten	 bevinden	 zich	
eerdere	 ontwerpen	 voor	 het	Vredespaleis	
(H.P.	 Berlage),	 het	 negentiende-eeuwse	
Paleis	der	Staten-Generaal	op	het	Binnenhof,	
verbouwing	 en	 uitbreiding	Tweede	 Kamer	
(Daniël	 Knuttel,	 1920),	 het	 Olympisch	
Stadion	in	Scheveningen,	en	de	zogenaamde	
Wereldhoofdstad	in	de	duinen	(ontworpen	
in	 1906	door	K.	 P.	C.	 de	Bazel).	Het	 boek	
geeft	 achtergronden	over	 al	 deze	 plannen,	
over	 de	 erbij	 betrokken	 architecten,	 en	
redenen	 waarom	 de	 plannen	 (soms	 tot	
grote	 opluchting	 van	 velen)	 niet	 werden	
uitgevoerd.

Rémon van Gemeren: Jan Mankes. 
Schilder van tederheid. WBooks, 
2020; 256 pg.; € 29,95; 
ISBN 9789462583498.
In	het	 jaar	waarin	het	100	jaar	geleden	

is	 dat	 Jan	 Mankes	 (1889-1920)	 overleed	
verschijnt	er	een	nieuwe	biografie	over	deze	
schilder.	In	Jan Mankes. Schilder van tederheid	
volgt	 schrijver	 Rémon	 van	 Gemeren	 het	
leven	van	Jan	Mankes	op	de	voet.	Hij	plaatst	
Mankes,	die	slechts	30	jaar	oud	werd	maar	
bijna	 200	 schilderijen	 naliet,	 in	 de	 context	
van	zijn	omgeving	(Meppel,	Delft,	Den	Haag	
en	 uiteindelijk	 Eerbeek)	 en	 die	 van	 zijn	

LOV	te	veel.	Kostenreductie,	bezuinigen	op	
de	sociale	voorzieningen	van	de	arbeiders	bv.	
de	 pensioenverzekering	 en	 extra	 uitkering	
bij	ziekte	konden	de	sluiting	van	de	fabriek	
niet	 voorkomen.	 In	 januari	 1935	 werd	 de	
liquidatie	 over	 de	 fabriek	 uit	 gesproken.	
De	 idealen	moesten	het	afleggen	tegen	de	
harde	economie.

NIEUWE UITGAVEN

Bron  
Karin	 Gaillard,	 L.O.V., een idealistische 
meubelfabriek. 1910-1935,	 uitgave	 t.g.v.	
tentoonstelling	 over	 L.O.V.,	 gemeente	
museum	Arnhem,	1991.

Informatie tentoonstelling:
Periode:		 9	 mei	 t/m	 1	 juni	 2020;	
Opening	9	mei	14.00	uur	
Plaats:	 	 Wilhelminastraat	 3,	 6862	
HA	Oosterbeek
De	toegang	tot	de	tentoonstelling	is	gratis.	
Openingstijden	zijn	donderdag,	vrijdag,	zaterdag	en	zondag	van	14.00	tot	17.00	uur.

Informatie Symposium "Het verhaal van Gerrit Pelt, directeur L.O.V. 
meubelfabriek 1910 -1935"

Datum:	 	 16	mei	2020
Aanvang/Einde:		 14.00	-	16.00	uur
Entree:	 	 €	5	p.p.	(leden	Stichting	Heemkunde	Renkum	gratis),	max.	200	pp.
Plaats:	 	 Zalencentrum	Lebret,	Lebretweg	51,	6861	ZZ	Oosterbeek	

Sprekers 
•	 Mw.	K.	Gaillard,	auteur	L.O.V. Meubelfabriek, een idealistische meubelfabriek;	inleiding	over	

de	betekenis	van	Gerrit	Pelt	voor	Oosterbeek
•	 Mw.	L.	Tibbe,	voormalig	docent	aan	opleiding	Kunstgeschiedenis	van	Radboud	Universiteit	

Nijmegen,	inleiding	over	sociaal-liberale	ondernemersfilosofiën	en	hun	voorbeelden	in	
Nederland	begin	20e	eeuw

•	 Dhr.	 J.J.	Heij,	voormalig	conservator	Drents	Museum,	 inleiding	over	de	L.O.V.	stijl	en	
kunststromingen	in	Nederland	begin	20	eeuw	

Nadere info 
L.	ter	Huurne,	Voorzitter	Tentoon	stellings	commissie,	lterhuurne@kpnmail.nl
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tijd,	 het	 begin	 van	 de	 twintigste	 eeuw.	Van	
Gemeren	schreef	eerder	een	biografie	over	
Louis	Couperus	en	een	boek	over	het	werk	
van	Joost	Zwagerman.

Rudolf Engers: Kees van Dongen. 
Ster van de Lichtstad. Scriptum, 
2020;  ca. 176 pg., € 29,95 (verwachte 
prijs); ISBN 9789463191449.
In	 februari	 2020	 verschijnt	 de	 derde	

druk	 van	 deze	 biografie	 van	 Kees	 van	
Dongen	 (1877-1968),	 volledig	 herzien	 en	
aangevuld	met	nieuwe	 anekdotes	 en	nieuw	
beeldmateriaal.	 Rudolf	 Engers	 heeft	 in	 de	
loop	der	jaren	met	name	veel	grafisch	werk	
van	Van	Dongen	verzameld,	zijn	omvangrijke	
collectie	is	ondergebracht	in	het	Rijksmuseum	
te	 Amsterdam.	 Engers	 heeft	 van	 Dongen	
meerdere	malen	persoonlijk	ontmoet.	

Hans Luijten: Alles voor Vincent. 
Het leven van Jo van Gogh-Bonger. 
Prometheus, 2019; 600 pg.; € 35; 
ISNB 9789044641660.
Dit	 boek,	 geschreven	 door	 van	 Gogh-

kenner	Hans	Luijten,	gaat	over	Jo	van	Gogh-
Bonger	(1862-1925),	de	vrouw	van	Theo	en	
schoonzus	 van	Vincent	 van	Gogh.	Toen	 de	
broers	kort	na	elkaar	overleden,	ontfermde	
zij	zich	vanaf	1891	over	Van	Goghs	artistieke	
nalatenschap	 en	 wijdde	 de	 rest	 van	 haar	
leven	aan	de	verspreiding	en	bekendmaking	
ervan.	Op	basis	 van	 rijk	 bronnenmateriaal,	
waaronder	 niet	 eerder	 gepubliceerde	
dagboeken,	documenten	en	brieven,	schetst	
Hans	Luijten	het	veelzijdige	leven	van	deze	
geëngageerde	vrouw	die	zich	in	de	decennia	
rond	 1900	 daadkrachtig	 manifesteerde	 in	
een	 door	 mannen	 gedomineerde	 wereld.	
Hans	Luijten	 is	senior	onderzoeker	bij	het	
Van	 Gogh	 Museum	 en	 mede-editeur	 van	
de	 zesdelige	 editie	 Vincent van Gogh – De 
brieven.

Deze tentoonstellingsagenda werd 
mede samengesteld door Sylvia 
Alting van Geusau

Alkmaar	-	Museum	Alkmaar
072-5489789	/	
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Collectie Paul Rijkens; 22 februari 
t/m 30 augustus 2020.
Kees	 van	 der	 Geer,	 secretaris	 van	 de	

VVNK	 heeft	 als	 gastconservator	 bij	 het	
Stedelijk	Museum	Alkmaar	zich	verdiept	 in	
een	bijzondere	privé	collectie.	De	Unilever	
topman	 Paul	 Rijkens	 (1888-1965)	 had	
een	 enorme	 collectie	 van	 ongeveer	 500	
schilderijen	en	300	etsen	van	Nederlandse	
en	Belgische	kunstenaars	uit	de	eerste	helft	
van	 de	 20ste	 eeuw.	Met	 kunstwerken	 van	
Gustave	 De	 Smet,	 Constant	 Permeke	 en	
Walter	Vaes	had	hij	de	grootste	verzameling	
Belgische	 kunst	 in	 Nederland.	 Andere	
favorieten	waren	Toon	Kelder,	Matthieu	en	

Piet	Wiegman,	 Leo	Gestel	 en	 Jan	 Sluijters,	
waarvan	 hij	 maar	 liefst	 55	 schilderijen	
had.	Dat	Paul	Rijkens	één	van	de	grootste	
industriëlen	 was	 die	 Nederland	 heeft	
gekend,	 en	 voor	 ons	 land	 en	 Europa	 een	
zeer	belangrijke	rol	heeft	gespeeld	in	en	na	
de	oorlog	is	nauwelijks	bekend,	nog	minder	
is	zijn	collectie	bekend.	In	de	tentoonstelling	
'Collectie	 Paul	 Rijkens'	 is	 een	 selectie	 van	
veel	onbekende	topwerken	te	zien.

Amersfoort	-	Museum	Flehite
033-2471100	/	www.museumflehite.nl	
Kunst uit het Noorden – Hendrik 
Nicolaas Werkman e.a.; t/m 5 mei 
2020. 
Kunstenaar	 Hendrik	Werkman	 (1882-	

1945)	 werd	 in	 de	 Tweede	Wereldoorlog,	
drie	 dagen	 voor	 de	 bevrijding	 van	
Groningen,	 gefusilleerd	 door	 de	 Duitsers.	
Museum	 Flehite	 herdenkt	 hem	 in	 het	 jaar	
dat	 Nederland	 75	 jaar	 vrijheid	 viert,	 met	
een	 expositie	 waarin	 o.a.	 zijn	 kleurrijke	
'druksels'	worden	getoond.	Daarnaast	is	er	
werk	 te	 zien	 van	 diverse	 andere	 Noord-
Nederlandse	 kunstenaars.	 Alle	 werken	 in	
de	expositie	zijn	afkomstig	uit	de	collectie	
Niemeijer	–	Hidding.	

TENTooNSTELLINGAGENDA 
per februari 2020

Affiche tentoonstelling 
Kunst uit het Noorden - H. N. Werkman e.a.

Jan Sluijters, Interieur met twee vrouwen en een 
hond - De roman, 1931, particuliere collectie.
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Den	Haag	-	Kunstmuseum	Den	Haag
070-3381111	/	www.kunstmuseum.nl	
Breitner vs. Israels, vrienden en 
rivalen; t/m 10 mei 2020.
George	 Hendrik	 Breitner	 (1857-1923)	

en	 Isaac	 Israels	 (1865-1934)	 behoorden	
eind	negentiende	eeuw	tot	de	belangrijkste	
figuren	 in	 de	 Nederlandse	 schilderkunst.	
Beide	kunstenaars	doorlopen	hun	opleiding	
in	Den	Haag,	waar	zowel	Israels	als	Breitner	
zich	toelegt	op	het	schilderen	van	militaire	
thema's.	Enigszins	 jaloers	ziet	Breitner	hoe	
de	 acht	 jaar	 jongere	 Israels	 met	 succes	
zijn	 intrede	 in	 de	 kunstwereld	 maakt.	 De	
16-jarige	 zoon	 van	 Jozef	 Israëls	 geldt	 op	
dat	 moment	 als	 de	 kroonprins	 van	 de	
Nederlandse	 schilderkunst.	 Maar	 al	 snel	
voelt	Isaac	Israels	de	noodzaak	om	zijn	eigen	
weg	te	vinden.	Hij	verhuist	naar	Amsterdam,	
in	1886	op	de	voet	gevolgd	door	Breitner.	
Daar	 bewegen	 de	 twee	 schilders	 zich	 in	
dezelfde	 kringen,	 schilderen	 zij	 dezelfde	
thema's	en	verruilt	Israels	zijn	tekenachtige	
stijl	voor	de	losse	toets	van	Breitner.

Den	Haag	-	Louis	Couperus	museum
070-3640653	/	
www.louiscouperusmuseum.nl
De berg van licht van Louis 
Couperus; t/m 17 mei 2020.
Voormalig	 hoofdconservator	 van	 het	

Haags	 Gemeentemuseum	 John	 Sillevis	
heeft	 in	 samenwerking	 met	 de	 oprichter	
van	het	Louis	Couperus	museum	Caroline	
de	Westenholz	 deze	wintertentoonstelling	
samengesteld.	Het	is	gebaseerd	op	het	boek	
De berg van licht	 van	 Louis	Couperus,	 een	
historische	 roman	 over	 het	 leven	 van	 de	
decadente	 Romeinse	 Keizer	 Helegabalus	
of	 Heliogabalus,	 die	 heerste	 van	 218	 tot	
222	 na	 Christus.	 Hij	 werd	 gezien	 als	 de	
verpersoonlijking	 van	 het	 verval	 van	 het	
Romeinse	Rijk.	Zijn	wreedheden,	exotische	
religie	 en	 huwelijk	met	 een	wagenmenner	
zijn	legendarisch	geworden	en	komen	in	de	
roman	 van	 Couperus	 uitgebreid	 aan	 bod.	
In	 de	 tentoonstelling	 zijn	 kunstwerken	 te	
zien	 die	 zijn	 geïnspireerd	 op	 het	 verhaal	
dat	 Couperus	 heeft	 verteld.	 Zo	 zijn	 er	
tekeningen	en	schilderijen	van	fin	de	siècle-
kunstenaars	zoals	René	Gockinga,	Gustave	
Adolf	Mossa,	de	illustrator	Auguste	Leroux	
en	Sir	Lawrence	Alma-Tadema.	

Den	Haag	-	De	Mesdag	Collectie	
070-3621434	/	www.demesdagcollectie.nl
Mancini. Eigenzinnig & Extravagant; 
13 maart t/m 28 juni.
De	 schilderijen	 van	 de	 Italiaanse	

kunstenaar	 Antonio	 Mancini	 (1852-1930)	
waren	 zó	 modern,	 dat	 het	 Nederlandse	
publiek	versteld	stond.	Mancini,	een	van	de	
belangrijkste	 Italiaanse	 schilders	 van	 zijn	
tijd,	 verwerkte	vanaf	ca.	1883	bijvoorbeeld	
glimmende	stukjes	glas	en	metaal	in	de	verf.	
De	Haagse	schilder	en	verzamelaar	Hendrik	
Willem	 Mesdag	 (1831-1915)	 herkende	 al	
vroeg	 zijn	 talent	 en	 liet	 over	 een	 periode	

Amsterdam	-	Museum	het	Schip
020-6868595	/	www.hetschip.nl	
Bruno Taut: De fantasie voorbij; 6 
maart t/m 18 oktober 2020 .
De	Duitse	 architect	 Bruno	Taut	 (1880-

1938)	 staat	 onder	 andere	 bekend	 om	
aandacht	 voor	 kleur.	 Kleur	 was	 voor	 hem	
niet	 ondergeschikt	 aan	 de	 architectuur	
maar	 er	 onlosmakelijk	 mee	 verbonden.	
Taut	 heeft	 vele	 architectonische	 creaties	
en	 stedenbouwkundige	 ontwerpen	 in	
zowel	Duitsland,	Nederland,	Rusland,	 Japan	
en	Turkije	op	zijn	naam	staan.	Vier	van	zijn	
Berlijnse	 volkswijken	 staan	 op	 de	 lijst	 van	
UNESCO	 Werelderfgoed.	 Taut	 was	 een	
groot	 bewonderaar	 van	 zowel	 De	 Stijl	 als	
de	Amsterdamse	 School,	met	 name	Michel	
de	Klerk,	de	architect	van	Het	Schip.	 In	de	
tentoonstelling	komen	alle	facetten	van	het	
werk	van	Bruno	Taut	aan	de	orde.	Beroemde,	
inventieve	 gebouwen	 en	 wijken,	 zoals	 het	
Keulse	Glashaus	Pavillon,	de	Hufeisensiedlung	
en	Onkel	Toms	Hütte	in	Berlijn,	zijn	er	met	
internationale	bruiklenen,	maquettes,	 foto's	
en	bouwtekeningen	te	bewonderen,	evenals	
vele	interieurs	en	gebruiksvoorwerpen.	Taut	
was	een	totaalkunstenaar	die	ook	tekende,	
decors	ontwierp	en	scenario's	voor	film	en	
theater	schreef.	

Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl	
In the Picture; 21 februari t/m 24 
mei.
De	 voorjaarstentoonstelling	 In the 

Picture	 vertelt	 verhalen	 over	 identiteit	
en	 imago,	 in	 75	 portretten	 van	 en	 door	
kunstenaars.	De	zelfportretten	van	Vincent	
van	 Gogh	 vormen	 hierbij	 de	 rode	 draad	
in	 de	 tentoonstelling.	 De	 tentoonstelling	
toont	 een	 selectie	 van	 grote	 namen	 en	
nieuwe	 gezichten.	 De	 zelfportretten	 van	
Vincent	 van	Gogh	worden	 samengebracht	
met	 kunstenaarsportretten	 van	 onder	
anderen	Berthe	Morisot,	Gustave	Courbet,	
Paul	 Cézanne,	 Edvard	 Munch	 en	 Helene	
Schjerfbeck.	Daarnaast	 is	werk	te	zien	van	
moderne	 en	 hedendaagse	 kunstenaars	 als	
Francis	 Bacon	 en	 Guillaume	 Bruère	 die	
geïnspireerd	 door	Van	 Gogh	 reageren	 op	
zijn	zelfportretten.

Affiche tentoonstelling 
Bruno Taut: De fantasie voorbij.

Thérèse Schwartze, 'Portret van Lizzy Ansingh', 
1902, Rijksmuseum Amsterdam. 

George Hendrik Breitner, Meisje in rode kimono 
(Geesje Kwak), circa 1893, Kunstmuseum 
Den Haag. Isaac Israels, Twee meiden op de 
Lijnbaansgracht in Amsterdam, 
1894, Groninger Museum.
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Heemskerck,	bestudeert	het	museum	de	lijn	
als	 het	 fundament	 van	 de	moderne	 kunst.	
Gedurende	 dezelfde	 periode	 is	 er	 in	 het	
Kunstmuseum	 Pablo	 Picasso	 te	 Münster	
de	 tentoonstelling	 Beauty is a line. Von Cy 
Twombly bis Gerhard Richter,	waar	onder	meer	
werken	 (schilderijen,	 grafieken,	 sculpturen,	
films,	installaties)	van	Bart	van	der	Leck,	Soll	
Lewitt	en	Cy	Twombly	worden	getoond.	

Gouda	-	Museum	Gouda
0182-331000	/	www.museumgouda.nl
Chris Lanooy Experimentele 
Glazuren; t/m 17 mei.
Pottenbakker	Chris	Lanooy	(1881-1948)	

is	pionier	in	de	Nederlandse	keramiek.	Van	
1907	tot	1919	is	hij	als	zelfstandig	keramist	
werkzaam	 in	 Gouda	 en	 geeft	 zich	 hierbij	
volledig	over	aan	het	experiment.	Om	zijn	
keramiek	 te	 decoreren	 gebruikt	 Lanooy	
slechts	 glazuur.	 Hij	 laat	 de	 traditionele,	
met	 de	 hand	 beschilderde,	 versiering	
volledig	 los.	 Het	 is	 een	 werkwijze	 die	 al	
eeuwen	wordt	 gebruikt	 in	China	en	 Japan.	
De	natuur	is	een	grote	bron	van	inspiratie	
voor	 Lanooy.	 Hij	 probeert	 impressies	 van	
landschappen	 en	 natuurverschijnselen	 in	

zijn	 glazuren	 te	 vangen	 (NB:	 tegelijkertijd	
met	deze	 tentoonstelling	 is	er	 t/m	10	mei	
in	 het	 Museum	 Gouda	 de	 tentoonstelling	
Stilleven,	zie	vorige	Rond 1900,	en	t/m	1	juni	
de	tentoonstelling	Buiten schilderen).

Laren	-	Singer	Museum
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Van Barbizon tot Bergen; t/m 10 
mei 2020.
Tegelijk	met	de	 tentoonstelling	 'Spiegel	

van	 de	 Ziel.	 Toorop	 tot	 Mondriaan'	 die	
in	 de	 Rond 1990,	 2019-nr	5,	 al	 werd	
aangekondigd,	is	er	in	het	Singer	Museum	de	
tentoonstelling	 'Van	 Barbizon	 tot	 Bergen'.	
Met	een	keuze	uit	de	eigen	Singer	collectie	
worden	werken	 getoond	 van	 19e	 eeuwse	
landschapschilders	 uit	 Barbizon,	 Den	
Haag	en	Laren	 tot	de	eerste	Nederlandse	
expressionisten	 die	 vanaf	 1914	 in	 Bergen	
werken.	De	tentoonstelling	laat	werken	zien	
van	onder	meer	Charles	Daubigny,	Claude	

van	20	jaar	zo'n	150	werken	naar	Nederland	
komen,	 die	 hij	 ook	 tentoonstelde	 en	
doorverkocht.	De	Mesdag	Collectie	 toont	
een	overzicht	van	Mancini's	werk,	met	onder	
meer	 Italiaanse	 circusjongens,	 portretten	
van	 zijn	 internationale	 mecenassen	 en	
enkele	bijzondere	zelfportretten.

Dordrecht	-	Dordrechts	Museum
078-7708708	/	www.dordrechtsmuseum.nl
Willem Bastiaan Tholen, Een 
gelukkige natuur; t/m 31 mei 2020.
Willem	Bastiaan	Tholen	 (1860	 –	 1931)	

is	een	van	de	meest	talentvolle	kunstenaars	

van	zijn	tijd	en	was	tijdens	zijn	leven	al	erg	
succesvol.	 Hij	 won	 diverse	 prijzen	 en	 zijn	
kunst	werd	verkocht	over	de	hele	wereld.	
Tholen	 werd	 na	 zijn	 leven	 vooral	 zeer	
geliefd	 en	 gewild	 bij	 kunstverzamelaars.	
In	 100	 schilderijen	 en	 80	 tekeningen	 en	
etsen,	 veelal	 uit	 particuliere	 collecties,	 zijn	
de	 verschillende	 kanten	 van	 Tholen	 te	
zien.	 Stadsgezichten,	 intieme	 interieurs	 en	
ontroerende	(zelf)portretten.	Onderwerpen	
die	 andere	 schilders	 rond	 1900	 vaak	 links	
lieten	liggen.	De	tentoonstelling	was	eerder	
te	zien	in	het	Fondation	Custodia	te	Parijs.

Enschede	-	Rijksmuseum	Twenthe
053-4358675	/	
www.rijksmuseumtwenthe.nl
Picasso & Matisse. Beauty is a line; 
t/m 24 mei
In	 een	 dubbeltentoonstelling	 in	

samenwerking	 met	 het	 Kunstmuseum	
Pablo	 Picasso	 te	 Münster	 belicht	 het	
Rijksmuseum	 Twenthe	 de	 betekenis	 van	
de	lijn	in	de	beeldende	kunst.	Aan	de	hand	
van	 werken	 uit	 het	 grafische	 oeuvre	 van	
Picasso	 en	 Matisse,	 tezamen	 met	 werken	
van	 onder	 meer	Toorop,	 Kirchner	 en	Van	

Antonio Mancini, Zelfportret in het atelier, 1875-
1878, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, 
Florence, website De Mesdag Collectie.

Willem Bastiaan Tholen, 1895, Zelfportret in bosrijk 
landschap, Dordrechts Museum.

Henri Matisse, Het paard, de ruiter en de clown, 
plaat V, uit het geïllustreerde boek Jazz, 1947, 

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, 
foto: Succession Henri Matisse co Pictoright 

Amsterdam 2019.

Websitebanner tentoonstelling Chris Lanooy 
Experimentele Glazuren.

Else Berg, Mystieke vijver, 1915, 
collectie Singer Laren.
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Rotterdam	-	Chabot	Museum
010-4363713	/	www.chabotmuxseum.nl	
Kunst stelt alles voor; vanaf 22 
maart 2020.
In	deze	tentoonstelling	worden	werken	

bijeengebracht	 uit	 de	 collecties	 moderne	
meesters	 van	 het	 Rotterdamse	 Chabot	
Museum	 (gevestigd	 in	 de	 door	 architect	
G.W.	 Baas	 in	 1938	 ontworpen	 villa	 voor	
de	 familie	 Kraaijeveld)	 en	 het	 Museum	
Boijmans	 van	Beuningen.	Aan	 de	 hand	 van	
een	 aantal	 beeldbepalende	 werken	 van	
kunstenaars	 als	 Monet,	 Picasso,	 Munch,	
Jawlenski,	Van	Dongen,	De	Kooning,	Appel,	
Constant	 en	 natuurlijk	 Chabot,	 wordt	
een	 beeld	 geschetst	 van	 de	 20e	 eeuwse	
ontwikkelingen	 in	 het	 Nederlandse	
en	 internationale	 expressionisme.	 De	
tentoonstelling	vindt	plaats	in	het	kader	van	
het	project	'Boijmans	bij	de	Buren'.	Tijdens	
de	 renovatie	 en	 vernieuwing	 van	Museum	

Boijmans	 Van	 Beuningen	 vindt	 een	 deel	
van	de	collectie	van	het	museum,	onder	de	
noemer	 'Boijmans	 bij	 de	 buren',	 zijn	 weg	
in	een	aantal	 tijdelijke	 tentoonstellingen	 in	
buurtlocaties	van	Rotterdam.

Veendam	-	Veenkoloniaal	Museum
0598-364224	/	
www.veenkoloniaalmuseum.nl
Jannes de Vries (1901-1986); 22 
maart t/m 14 juni.
De	 Ploegschilder	 Jannes	 de	 Vries	

(1901-1986)	 was	 een	 prominent	 lid	 van	
de	 Groningse	 kunstenaarsvereniging	 De	
Ploeg.	 Hoewel	 de	 schilder	 vooral	 bekend	
staat	 om	 zijn	 felgekleurde	 landschappen	
en	de	kunst	die	is	ontstaan	naar	aanleiding	
van	zijn	buitenlandse	reizen,	maakte	hij	ook	
veel	religieus	werk.	In	de	jaren	zestig	kwam	
Jannes	elke	week	naar	Veendam.	Hij	gaf	daar	
schilderles	aan	de	leden	van	'Het	Palet',	op	
dat	moment	de	enige	vereniging	van	amateur	
beeldende	 kunstenaars	 in	 Noordoost-
Nederland.	 Met	 de	 tentoonstelling	 'Jannes	
de	Vries	(1901-1986)'	wil	het	Veenkoloniaal	
Museum	een	zo	compleet	mogelijk	overzicht	
geven	van	zijn	oeuvre.

Monet,	 Anton	 Mauve,	 George	 Hendrik	
Breitner,	Kees	Maks,	Co	Breman,	Henri	Le	
Sidaner,	 Leo	 Gestel,	 Henri	 Le	 Fauconnier,	
Piet	van	Wijngaerdt	en	Else	Berg.	

Leiden	-	Japan	Museum	SieboldHuis
071-5125539	/	www.sieboldhuis.org
Neko. De kat in de Japanse kunst; 
t/m 5 juli.
In	Japan	is	de	liefde	voor	de	kat	(neko)	

groot.	 In	 de	 tentoonstelling	 'Neko.	 De	
kat	 in	 de	 Japanse	 kunst'	 wordt	 dit	 aan	
de	 hand	 van	 de	 thema's	 'De	 kat	 in	 de	
volkskunst',	'Kattenkwaad	en	kwade	katten'	
en	 'Mensenkat	 of	 kattenmens'	 onthuld.	
Met	 traditionele-	 en	 hedendaagse	 Japanse	
prenten,	 zeldzame	 tekeningen,	 objecten,	
fraaie	 rolschilderingen	 en	 hedendaagse	
foto's	wordt	de	rol	van	de	kat	in	de	Japanse	
kunst	 door	 de	 eeuwen	 heen	 getoond.	
Onder	 het	 geëxposeerde	 bevinden	 zich	
schetsen	 en	 houtblokprenten	 van	 de	 19e	

eeuwse	 kunstenaars	 Utagawa	 Kuniyoshi	
(1797-1861)	 en	 Utagawa	 Kunisada	 (1786-
1865),	maar	ook	komen	prenten,	schilderijen	
en	andere	objecten	van	20e	en	21e	eeuwse	
Japanse	kunstenaars	aan	bod.	

Nunspeet	-	Noord	Veluws	Museum
0341-250560	/	
www.noord-veluws-museum.nl
Vermoorde kunst. Werk van 

Joodse kunstenaars; 24 maart – 20 
september 2020.
In	 het	 kader	 van	 de	 herdenking	 van	

75	 jaar	vrijheid	na	de	bezetting	door	nazi-
Duitsland	 brengen	 het	 Noord-Veluws	
Museum	 te	 Nunspeet	 en	 het	 Museum	
Sjoel	Elburg	gezamenlijk	de	tentoonstelling	
'Vermoorde	 kunst.	 Werk	 van	 Joodse	
kunstenaars'.	Beide	musea	brengen	het	werk	
van	joodse	kunstenaars,	die	door	vervolging	
en	 verzet	 omgebracht	 zijn,	weer	 voor	 het	
voetlicht.	 Er	 wordt	 een	 grote	 diversiteit	
aan	 kunstwerken	 gepresenteerd	 van	meer	
dan	twintig	vermoorde	joodse	kunstenaars,	
zoals	 Else	 Berg	 en	 Mommie	 Schwarz,	 Fré	
en	 Moos	 Cohen,	 Baruch	 Laguna,	 Meijer	
Bleekrode,	 Marianne	 Franken,	 Abraham	
Fresco,	 El	 Pintor,	 Samuel	 Jessurun	 de	
Mesquita,	 Salomon	 Garf	 en	 Marinus	 van	
Raalte.

Affiche tentoonstelling 'Neko. De kat in de Japanse 
kunst'.

Else Berg, Zelfportret met penselen, ca.1929,
 coll. Frans Hals Museum.

Edvard Munch, Twee meisjes bij een appelboom, 
1905, Museum Boijmans van Beuningen.

Jannes de Vries, Meeuwen achter de ploeg, 
particuliere collectie.
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Amsterdam	-	Hermitage
020-5308755	/	www.hermitage.nl
Juwelen!; tot 3 mei 2020.

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

Assen	-	Drents	Museum
0592-377773	/	www.drentsmuseum.nl
Barbizon van het Noorden; t/m 22 maart 
2020.
(NB: VVNK Algemene Ledenvergadering 
en bezoek aan deze tentoonstelling op 21 
maart).

Doesburg	-	Lalique	Museum
0313-471410	/	www.musee-lalique.nl
'Koninklijk Licht' – Royale geschenken en 
lichtontwerpen van René Lalique; tot 6 
juni 2021.

Drachten	-	Museum	Dr88888
0512-515647	/	www.museumdrachten.nl
'Bauhaus en Drachten'; t/m 29 maart 2020.

Eelde	-	Museum	de	Buitenplaats
050-3095818	/	www.museumdebuitenplaats.nl
'Johan Dijkstra, Vergezichten'; t/m 13 april.

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

Laren	-	Singer	Laren
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
'Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan'; 
t/m 10 mei 2020.

Otterloo	-	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.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900


