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Uiteraard	 weten	 we	 niet	 hoe	 het	 u	
en	 de	 uwen	 de	 afgelopen	 maanden	 is	
vergaan.	 Hopelijk	 is	 het	 coronaleed	 u	
bespaard	 gebleven.	 Met	 uw	 bestuursleden	
en	degenen	die	Rond	1900	verzorgen	gaat	
het	vooralsnog	goed.	Met	de	kunstensector	
gaat	 het	 minder	 goed.	 In	 ieder	 geval	 zijn	
we	 blij	 dat	 de	 musea	 weer	 mondjesmaat	
opengaan.	 Maar	 groepsexcursies	 mogen	
volgens	 het	 veiligheidsprotocol	 van	 de	
Museumvereniging	voorlopig	niet	doorgaan.	
Dat	 is	heel	 jammer,	maar	we	hebben	 toch	
weer	 digitale	 manieren	 gevonden	 om	 u	
tentoonstellingen	 te	 laten	 zien.	 Zie	 de	
tentoonstellingsagenda.	

Voor	 Royal	 Leerdam	 Crystal,	 een	
onderdeel	 van	 de	 gerenommeerde	
glasfabriek	dat	al	niet	meer	goed	liep,	is	de	
coronacrisis	 de	 genadeklap	 geweest.	 Een	
goede	aanleiding	om	eens	in	de	geschiedenis	
te	duiken.	

Intussen	hebben	de	leden	de	gelegenheid	
gekregen	schriftelijk	deel	te	nemen	aan	de	
Algemene	 Ledenvergadering.	 Jammer	 dat	
het	 niet	 in	 levenden	 lijve	 kon.	Alles	 waar	
besluiten	 over	 moesten	 worden	 genomen	
is	 aanvaard.	 En	 ook	 zijn	 Jan	 de	 Bruijn	 en	
Michel	Didier	nu	als	nieuwe	bestuursleden	
benoemd,	 evenals	 enkele	 zittende	
bestuursleden	zijn	herkozen.	

Inmiddels	 heeft	 u	 ook	 het	 mooie	
herinneringsboek	Door nazaten geschonken,	
over	de	SSK-collectie,	ontvangen.	Dé	Reijne	
en	Eef	de	Hilster	hebben	er	een	interessant	
boek	van	gemaakt.	 Ik	ga	dit	boek	hier	niet	
bespreken.	 Boeken	 bespreek	 ik	 doorgaans	
door	een	 samenvatting	 te	 geven,	en	alleen	

als	 ik	 het	 de	 moeite	 waard	 vind	 om	 aan	
te	 schaffen.	 Dat	 hoeft	 bij	 dit	 boek	 niet,	
omdat	 het	 u	 al	 in	 de	 schoot	 is	 geworpen.	
De	samenstellers	en	het	bestuur	hebben	er	
enthousiaste	reacties	op	gekregen.	Proficiat!	
Het	 lijkt	me	 niet	makkelijk	 om	 een	 keuze	
te	 moeten	 maken	 uit	 meer	 dan	 25.000	
objecten	uit	de	SSK-collectie,	nu	eigendom	
van	het	Drents	Museum	in	Assen.	Want	van	
welke	 kunstenaars	 neem	 je	 afbeeldingen	
op?	 De	 samenstellers	 hebben	 besloten	
alleen	 die	 kunst	 op	 te	 nemen	 die	 door	
nazaten	 is	 geschonken.	 Dat	 had	 natuurlijk	
anders	 gekund,	 door	 bijvoorbeeld	 alleen	
de	mooiste	kunstwerken	van	de	bekendste	
kunstenaars	te	laten	zien.	Maar	door	het	zo	
te	doen	hebben	ze	onze	 'moederstichting',	
de	 Stichting	 Schone	 Kunsten	 1900,	 eer	
bewezen.	Nu	is	het	een	terecht	eerbetoon	
geworden	 aan	 al	 die	 de	 nazaten	 die	 de	
collectie	 groot	 hebben	 gemaakt.	 Het	 is	
bovendien	de	charme	van	de	VVNK	dat	we	
ook	aan	kunstenaars	aandacht	besteden	die	
minder	 beroemd	of	 bekend	 zijn.	Als	 u	 het	
boek	nog	niet	bekeken	hebt,	zou	ik	dat	gauw	
gaan	doen.	Als	u	dat	al	hebt	gedaan,	dan	bevat	
deze	Rond	1900	ook	weer	genoeg	nieuwe	
leesstof.	Een	nieuwe	monografie	over	Anna	
Sipkema,	over	wie	nog	weinig	bekend	was.	
Een	 mooie	 boekbespreking	 over	 Bruno	
Taut.	En	nog	veel	meer.	

Eddy	Engelsman

VAN DE VooRzITTER

Vanwege	de	corona-maatregelen	hebben	
we	moeten	besluiten	om	de	reeds	geplande	
evenementen	uit	te	stellen.	Het	ziet	ernaar	
uit	 dat	 het	 uitstel	 langer	 gaat	 duren	 dan	
oorspronkelijk	 gedacht.	 De	 maatregelen	
van	 de	 anderhalvemetermaatschappij	 heeft	
consequenties	 voor	 groepsbezoek	 aan	
musea	 en	 beperkt	 het	 gebruik	 van	 het	
openbaar	 vervoer.	 In	 alle	 musea	 worden	
vooralsnog	 geen	 groepsactiviteiten	
gehouden.	Hoe	lang	die	situatie	gaat	duren	
weten	we	niet.	Tot	die	 tijd	biedt	de	VVNK	
dan	 ook	 geen	 evenementen	 aan.	 Jammer	
voor	ons	allemaal,	maar	de	gezondheid	van	
allen	gaat	boven	alles.

Hoewel	we	als	groep	geen	bezoek	aan	
tentoonstellingen	 kunnen	 brengen,	 kunnen	
we	 met	 inachtneming	 van	 de	 regels	 wel	
individueel	 een	 bezoek	 brengen	 aan	 een	
museum.	 Bij	 de	 meeste	 musea	 zal	 gelden	
dat	 u	 zich	 vooraf	moet	 aanmelden,	 omdat	
maar	 een	beperkt	 aantal	 bezoekers	 in	 het	
gebouw	aanwezig	mag	zijn.	Maar	laat	u	zich	
daardoor	 niet	 weerhouden:	 onze	 musea	
verdienen	onze	steun,	juist	in	deze	tijd.

En	 natuurlijk	 kunt	 u	 ook	 langs	 digitale	
weg	 interessante	 tentoonstellingen	
bezoeken.	 De	 meeste	 musea	 hebben	 er	
veel	werk	 van	 gemaakt.	U	 krijgt	 complete	
rondleidingen	aangeboden	en	uitleg	van	de	
medewerkers	bij	interessante	werken.	

De	 redactie	 van	 Rond	 1900	 heeft	
een	 overzicht	 gemaakt	 van	 de	 digitale	
bezoekmogelijkheden	 die	 voor	 ons	
interessant	zijn.	Zo	ziet	u	twee	rondleidingen	
door	 de	 tentoonstelling	 Barbizon	 van	 het	
Noorden	 die	 we	 zouden	 hebben	 bezocht	
tijdens	 de	 afgelaste	 ALV	 in	 het	 Drents	
Museum	in	Assen.

Ondertussen	gaan	we	door	met	plannen	
maken	 voor	 later,	 wanneer	 er	weer	meer	
mogelijkheden	zijn.

Irene van Geest
Bestuurslid	Evenementen

UITSTEL EVENEMENTEN

Oproep van het bestuur

Van	 nog	 lang	 niet	 alle	 leden	 die	
over	 een	 e-mailadres	 beschikken	 is	 dat	
bij	 de	 administratie	 bekend.	 U	 zou	 ons	
een	groot	genoegen	doen	als	u	ons	uw	
e-adres	wilt	laten	weten,	liefst	direct	aan:

sectretaris@vvnk.nl
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Na 142 jaar sluit 'Royal Leerdam 
Crystal' op 1 september a.s. zijn 
deuren. De coronacrisis gaf de finale 
klap. Het glas van de glasfabriek werd 
wereldberoemd. De idealistische 
directeur P.M. Cochius en ontwerper 
A.D. Copier speelden daarbij een 
cruciale rol. 

Eddy Engelsman

Duitse	glasblazers	stichtten	al	in	1765	een	
flessenfabriek	 in	 Leerdam.	 De	 'Glashütte',	
de	 typische	 vorm	 van	 de	 glasblazerij,	 met	
zijn	 piramideachtige	 dak,	 brachten	 ze	 uit	
Duitsland	 mee.	 De	 glasfabriek	 wordt	 nog	
steeds	de	'glashut'	of	'hut'	genoemd	(afb.	1).	

In	 de	 eeuw	 na	 de	 oprichting	 van	 de	
flessenfabriek	 ontstonden	 er	 allerlei	
glasfabrieken	 en	 -fabriekjes	 in	 en	 rond	
Leerdam.	 Pal	 naast	 het	 huidige	 Nationaal	
Glasmuseum	 zat	 een	 'zwartglasfabriek',	
'zwarthut'	 of	 'Pelgrimse	 hut',	 waar	 ze	
donkergroene	 en	 donkerbruine	 flessen	
maakten.	Tegenover	het	Glasmuseum	staat	
nog	de	oude	opslagloods.

1878	wordt	als	het	begin	van	de	huidige	
glasfabriek	 beschouwd,	 ondanks	 de	 vele	
glasblazerijen	die	er	al	eerder	waren.	Toen	
ontstond	 de	 C.V.	 (later	 N.V.)	 Glasfabriek	
'Leerdam'	v/h	Jeekel,	Mijnssen	&	Co,	met	de	
'Afdeeling	Witglasfabriek'	 en	 de	 'Afdeeling	
'De	Hoop'.	Wit	glas	betekent	kleurloos	glas,	
gemaakt	in	de	'withut'.	

Cochius' nieuwe koers
Toen	 P.M.	 Cochius	 (1874-1938)	 in	

1912	 aantrad	 als	 nieuwe	 directeur	 van	 de	
Glasfabriek	Leerdam	werd	veel	fantasieloos	
gebruiks-	 en	 tafelglas	 gemaakt	 (afb.	 2).	
Cochius:	 "In	 die	 tijd	 werd	 Nederland	

Ongewoon	was	 het	 en	moest	 het	 ook	
zijn:	 een	 jaarvergadering	 van	 de	 VVNK	
via	 e-mail	 en	 post.	 Maar	 de	 corona-
omstandigheden	 noopten	 het	 bestuur	 een	
andere	 werkwijze	 te	 kiezen.	 De	 leden	 die	
zich	voor	de	jaarvergadering	van	21	maart	jl.	
hadden	aangemeld	kregen	de	agendastukken	
per	 e-mail	 (en	 een	 enkele	 per	 post)	
toegezonden.	Ook	leden	die	zich	niet	voor	
de	 ALV	 op	 21	 maart	 hadden	 aangemeld,	
maar	alsnog	de	agendastukken	voor	de	ALV	
wilden	 ontvangen,	 zijn	 in	 de	 gelegenheid	
gesteld	alsnog	deel	te	nemen	en	daartoe	de	
agendastukken	 te	 ontvangen	 (Rond	 1900,	
2020	nr.	2,	pagina	5.).	De	leden	konden	tot	
16	 mei	 op	 dit	 materiaal	 reageren.	 Er	 zijn	
enkele	vragen	omtrent	de	inhoud	ontvangen.	
Vervolgens	 is	 een	 besluitenlijst	 voorgelegd	
en	zijn	de	volgende	besluiten	genomen:

1.	 Het	 verslag	 van	 de	 Algemene	
Leden	Vergadering	 op	 30	 maart	 2019	 in	
de	Noorse	Zeemanskerk	 te	 Rotterdam	 is	
ongewijzigd	vastgesteld.	

2.	 Het	jaarverslag	2019	is	vastgesteld.

3.	 In	 2019	 werden	 elf	 evenementen	
en	 één	 symposium	 georganiseerd,	 met	 in	
totaal	 471	 deelnemers	 en	 een	 saldo	 van	
€	 241,93.	 Het	 saldo	 van	 €	 241,93	 wordt	
toegevoegd	 aan	 Reservering	 activiteiten	
voor	leden.

4.	 De	 kascommissie,	 bestaande	
uit	mevrouw	M.	 Juffermans	 en	 de	 heer	D.	
Reijne,	 heeft	 de	 financiële	 jaarstukken	 van	
de	 VVNK	 beoordeeld.	 Het	 verslag	 van	
de	 kascommissie	 wordt	 aanvaard	 en	 de	

penningmeester	 en	 het	 bestuur	 worden	
gedechargeerd.	

5.	 De	leden	Juffermans	en	Reijne	van	
de	 kascommissie	 worden	 bedankt	 voor	
hun	bijdrage.	Voor	het	komende	verslagjaar	
worden	 de	 heren	D.	 Reijne	 en	H.	Oorlog	
benoemd	 in	 de	 kascommissie.	 Bovendien	
wordt	mevrouw	M.	Reimerink	benoemd	als	
reservelid	in	de	kascommissie.

6.	 Met	betrekking	tot	de	samenstelling	
van	het	bestuur	zijn	mevrouw	Van	Geest	en	
de	 heren	 Engelsman	 en	 Nijhuis	 herkozen.	
Als	nieuwe	bestuursleden	zijn	de	heren	De	
Bruijn	en	Didier	benoemd.	Het	jaarplan	en	
de	begroting	2020	worden	vastgesteld.	Het	
batig	saldo	van	€	519,35	wordt	toegevoegd	
aan	het	Fonds	Studie	en	Publicatie.

Het	 is	 vanwege	 de	 corona-
omstandigheden	 een	 ambtelijker	
besluitvorming	 over	 het	 doen	 en	 laten	
van	 de	 vereniging	 geworden.	Dat	 spijt	 het	
bestuur	 zeer.	Wij	 hadden	 graag	 in	 open	
dialoog	 de	 verantwoording	 en	 de	 plannen	
met	 de	 leden	 besproken	 en	 vastgesteld.	
Naar	 wij	 hopen	 zal	 dit	 eenmalig	 zijn	 en	
kunnen	 we	 u	 in	 maart	 2021	 weer	 in	 een	
Algemene	Ledenvergadering	ontvangen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
2020

opKoMST EN TELooRGANG VAN 
DE GLASfABRIEK LEERDAM

Afb. 1. De glashutten in Leerdam anno 1876.

Afb. 2. P.M. Cochius op een van zijn vele reizen,
 ca. 1925.
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Cochius	was	een	sociaal	werkgever,	die	
het	leven	van	zijn	arbeiders	verbeterde.	Hij	
schafte	de	nachtdiensten	en	de	kinderarbeid	
af.	Als	eerste	in	Nederland	zorgde	hij	voor	
een	 fabrieksraad	 (ondernemingsraad)	
en	 voor	 een	 ziekenfonds,	 spaarfonds,	
ziekenhuis,	 ontspanningsgebouw	 en	
arbeiderswoningen.	 Het	 maakte	 hem	 zeer	
geliefd	bij	het	personeel.

	
Vele ontwerpers
Cochius	zei	over	zijn	missie:	"Van	al	het	

glaswerk	dat	in	den	handel	is,	is	het	geperst	
glas	 wel	 het	 afschuwelijkst.	 En	 aangezien	
dit,	 omdat	 het	 goedkoop	 is,	 juist	 gebruikt	
wordt	door	hen	die	het	minst	met	aardsche	
goederen	zijn	gezegend,	zocht	ik	iemand,	die	
ervoor	kon	voelen,	 glas	 te	ontwerpen,	dat	
daar	 in	die	kringen	 zou	worden	gebruikt."	
Die	 iemand	 was	 zijn	 geestverwant	 K.P.C.	
(Karel	 voor	 intimi)	 de	 Bazel	 (1869-1923),	
architect-ontwerper.	 In	 1920	 ontwierp	 hij	
een	 eetservies	 in	 felle	 kleuren.	Weliswaar	

geperst,	maar	 het	 zag	 er	 niet	 uit	 alsof	 het	
'afschuwelijk'	 geslepen	 was	 (afb.	 4).	 De	
Bazels	ontwerpen	waren	het	begin	van	de	
stijl	waar	Leerdamglas	en	-kristal	zo	bekend	
om	 geworden	 zijn.	 Eenvoud,	 strakke	 lijnen	
en	geen	uitbundigheid.	

Cochius	 is	 er	 maar	 zeer	 ten	 dele	 in	
geslaagd	het	kunstnijverheidsglas	bij	de	lagere	
sociale	klassen	te	krijgen.	Het	was	te	duur	en	
te	modern,	en	misschien	wel	wat	elitair.	

Na	 De	 Bazel	 ging	 de	 gerenommeerde	
architect-ontwerper	 H.P.	 (Hein	 voor	
intimi)	 Berlage	 (1856-1934)	 een	 aantal	
objecten	ontwerpen.	Samen	met	Piet	Zwart	
(1885-1977)	 tekende	 Berlage	 in	 1924	 een	
kanariegeel	 persglazen	 ontbijtservies.	 Het	
was	 vooruitstrevend,	 maar	 ook	 duur	 en	
geen	 commercieel	 succes.	 Het	 servies	
behoort	 niettemin	 tot	 de	 iconen	 van	 de	
Leerdamse	 kunstnijverheid	 (afb.	 5).	 Via	
Berlage	 legde	 Cochius	 contact	 met	 de	
beroemde	 Amerikaanse	 architect	 Frank	
Lloyd	Wright	(1868-1959).	Cochius	bezocht	
hem	in	1928	in	de	Verenigde	Staten	om	zijn	
ontwerpen	 voor	 een	 servies	 en	 een	 vaas	
voor	 de	Amerikaanse	markt	 te	 bespreken.	
Over	 het	 eindresultaat	 van	 de	 vaas	 was	
Wright	niet	tevreden	en	hij	keurde	hem	af.	
Er	zijn	slechts	vier	van	gemaakt	(afb.	6).	Van	
een	servies	kwam	het	niet	meer.

overstelpt	met	goedkoop	en	allerordinairst	
geperst	 glas,	 gewoonlijk	 versierd,	 met	 de	
nabootsing	van	het	allerkostbaarste	geslepen	
kristal."	Glinsterende	karaffen,	buitensporige	
bonbonnières	 en	 overvloedige	 schalen	
waren	 het	 resultaat.	Met	Cochius	 aan	 het	
roer	sloeg	de	glasfabriek	een	nieuwe	weg	in.	
Hij	wilde	de	'schoonheid'	van	de	producten	
en	 de	 smaak	 van	 het	 publiek	 verbeteren.	
Goed	 ontworpen	 gebruiksvoorwerpen	
moesten	 bereikbaar	worden	 voor	 grotere	
groepen	mensen.	

Cochius	nodigde	daartoe	in	de	loop	der	
jaren	zo'n	dertig	kunstnijveraars,	architecten,	
beeldhouwers,	 schilders,	 pottenbakkers	 en	
andere	 kunstenaars	 uit	 om	 gebruiksglas	
te	 ontwerpen.	 De	 Glasfabriek	 Leerdam	
werd	 daarmee	 wereldwijd	 een	 van	 de	
spraakmakendste	 bedrijven.	 Cochius	 was	
een	 bevlogen	 ondernemer,	 gedreven	 door	
grote	 ethische	 en	 esthetische	 idealen,	 met	
een	onstuitbare	drang	mensen	te	verheffen.	
Een	 'wereldverbeteraar'.	 Hij	 vond	 veel	
geestverwanten	 in	 organisaties	 als	 de	
Theosofische	Vereniging,	Vrijmetselarij,	Vrije	
Katholieke	Kerk	(priester!)	en	de	Praktische	
Idealisten	Associatie.	Gelijkgestemden	vond	
Cochius	ook	bij	de	BKI,	de	Nederlandsche	
Bond	 voor	Kunst	 en	 Industrie,	 die	 hij	met	
Gerrit	 Pelt	 van	 de	 Meubelfabriek	 LOV	
in	 Oosterbeek	 en	 E.J.F.	 van	 Dissel	 van	 de	
Eindhovense	 linnenfabriek	 had	 opgericht.	
Het	 doel	 van	 de	 BKI	was	 om	met	 behulp	
van	 kunstenaars	 industrieel	 gemaakte	
(massa)producten	 beter	 vorm	 te	 geven.	
Kunstenaars	 en	 industriëlen	 moesten	 de	
handen	ineenslaan.	Ongeveer	vijftig	bedrijven	
waren	 lid	 van	 de	 BKI,	 waaronder	 Pander	
(houten	 meubelen)	 Gero	 Zeist	 (metalen	
gebruiksvoorwerpen),	 Gispen	 (stalen	
meubelen),	 Aardewerkfabriek	 (Pieter)	
Groeneveldt	en	Tapijtknooperij	Het	Paapje.	

Economisch en sociaal
Cochius	 timmerde	 flink	 aan	 de	 weg	

in	 publicaties	 en	 toespraken.	 Ondanks	
hoogdravende	 titels	 als	 'Het	 schoone	
overwint'	 en	 'Een	 nieuwe	 Mensch	
zal	 ontwaken!'	 had	 hij	 ook	 oog	 voor	
economische	aspecten,	althans	in	het	begin.	
Aangezien	 de	 kwaliteit	 van	 het	 glas	 in	 het	
buitenland	 beter	 was,	 en	 ook	 goedkoper,	
verbeterde	 hij	 die	 kwaliteit	 en	 voerde	
hij	 meer	 efficiency	 in.	 Hij	 moderniseerde	
de	 marketing	 en	 PR.	 Er	 kwamen	 door	
kunstenaars	 ontworpen	 reclamebrochures	
en	 advertentiecampagnes.	 Het	 nieuwe	
kunstnijverheidsglas	 werd	 op	 jaarbeurzen,	
in	kunsthandels	en	kunstnijverheidswinkels	
in	 een	 museale	 setting	 getoond.	 Het	
was	 een	 goede	 vondst	 van	 hem	 om	 alle	
kunstnijverheidsproducten	 te	 voorzien	
van	 een	 signatuur,	 een	 monogram	 van	
de	 ontwerper.	 Om	 daar	 aandacht	 op	 te	
vestigen	en	namaak	te	voorkomen	plaatste	
hij	waarschuwende	advertenties	(afb.	3).	

Afb. 3. Advertentie van de Glasfabriek "Leerdam", 
juli 1922.

Afb. 4. K.P.C. de Bazel, ontbijtservies, persglas, 
grootste schaal l. 35 cm, b. 25 cm, 1920.

Afb. 5. H.P. Berlage en Piet Zwart, ontbijtservies, 
persglas, theepot h. 11,1 cm, Ø 11,8 cm, 1924.
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ontwerp	 aan	 Berlage	 toegeschreven.	 Maar	
het	 merendeel	 is	 ontwikkeld	 door	 de	
architect/ontwerper	 Jetze	 Janzen	 (1891-
1957)	 (afb.	 8a	 en	 b).	 In	 de	 jaren	 dertig	
kwam	 Leerdam	 met	 een	 eigen	 merk	
laboratoriumglas	op	de	markt,	dat	'Thermax'	
ging	heten.	

A.D. Copier
Een	ander	nieuw	product	was	het	zojuist	

genoemde	 'Graniver',	 oftewel	 'glasgraniet'.	
Het	 was	 geperst	 gekleurd	 glas	 met	 een	
grote	hardheid,	ondoorzichtig	gemaakt	door	
beendermeel	 toe	 te	 voegen.	 Aanvankelijk	
werd	'Graniver'	voor	wand-	en	vloertegels	
en	glasmozaïeken	gebruikt.	Vanaf	1929	paste	
Copier	het	materiaal	met	groot	succes	ook	
toe	in	ronde	en	vierkante	cactuspotten	en	
plantenschalen	(afb.	9).	

Deze	A	.D.	 (voor	velen	meneer,	Andries	
voor	 intimi)	 Copier	 (1901-1991)	 was	
intussen	 al	 sinds	 zijn	 13e	werkzaam	 bij	 de	
glasfabriek	 en	 zou	 beeldbepalend	 worden	
voor	 de	 producten	 van	 de	 Glasfabriek	
Leerdam.	 Cochius	 bekostigde	 zijn	
tekenopleiding	en	gaf	hem	alle	ruimte	zich	
te	 ontwikkelen	 en	 te	 experimenteren.	
Cochius:	"Het	is	onmogelijk	de	fantasie	fris	
te	houden	wanneer	men	geen	gelegenheid	
krijgt	 tot	 experimenteren."	 Copier	 begon	

In	 de	 Verenigde	 Staten	 ontmoette	
Cochius	bij	toeval	ook	de	componist	Ernest	
Bloch,	die	zijn	talentvolle	dochter	Lucienne	
promootte,	 die	 in	 1925	 in	 Parijs	 aan	 de	
kunstacademie	beeldhouw-	en	schilderkunst	
studeerde.	Cochius	zag	wel	wat	in	haar	en	zo	
kwam	 de	 jonge,	 geëmancipeerde	 Lucienne	
Bloch	(1905-1999)	naar	het	mannenbolwerk	
Leerdam	 om	 er	 zeer	 geslaagde	 plastieken	
en	 automascottes	 in	 art	 deco-stijl	 te	
ontwerpen.	 Andere	 ontwerpers	 volgden	
elkaar	 op.	 Totaalkunstenaar	 Chris	 Lebeau	
(1878-1945)	 ontwierp	 een	 waterglas	 en	
vele,	 in	 serie	 vervaardigde	 gemaakte,	 zeer	
vernieuwende	 vazen	 en	 schalen	 (Serica,	
beperkte	oplagen;	afb.	7,	en	later	ook	Unica).	
Maar	 na	 een	 conflict	 met	Andries	 Copier	
liet	hij	voortaan	zijn	ontwerpen	in	Bohemen	
blazen.	Over	Copier	later	meer.	

Vóór	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	
ontwierpen	 ook	 'kunstnijveraar'	 Cornelis	
de	 Lorm	 en	 pottenbakker	 Chris	 Lanooy	
een	 groot	 aantal	 drinkserviezen,	 vazen	 en	
schalen.	 Jaap	 Gidding	 was	 de	 ontwerper	
van	met	 emailverf	 grillig	 gedecoreerd	 glas.	
Gidding	is	bekend	van	het	interieurontwerp	

met	 het	 vloerkleed	 in	 de	 centrale	 hal	 van	
het	 Amsterdamse	 Theater	 Tuschinski.	
Vele	 kunstenaars	 werkten	 incidenteler	
voor	 de	 Glasfabriek,	 onder	 anderen	 de	
beeldhouwers	 Cornélie	 van	 Asch	 van	
Wijck,	Willem	Stuurman,	 Jules	Vermeire	en	
Stef	 Uiterwaal,	 die	 plastieken	 ontwierpen.	
Andere	 ontwerpers	 waren	 de	 veelzijdige	
kunstnijveraar	 Cris	 Agterberg,	 Dom.	
Gregorius	de	Wit	O.S.B.	(religieus	glas	voor	
de	RK	eredienst),	 binnenhuisarchitecte	 Ida	
Falkenberg-Liefrinck,	 decorontwerper	 Frits	
Lensvelt	 (lampen)	 en	 sierkunstenaar	Carel	
Lion	 Cachet	 die	 'Graniver'	 vloeren	 voor	
passagiersschepen	ontwierp.	

De	Grote	Depressie	van	1929	tot	1939	
leidde	 tot	 verslechterde	 bedrijfsresultaten	
en	 daarom	 zocht	 de	 Glasfabriek	 Leerdam	
voortdurend	 naar	 nieuwe	 producten	 en	
afzetgebieden.	 Via	 spaarzegelacties	 gingen	
verscheidene	firma's	als	Ark's	beschuit,	De	
Gruyter,	Lever	('Radion',	'Sunlight',	'Vim')	en	
zeepfabriek	'De	Klok'	glasproducten	van	de	
Glasfabriek	verkopen.	

Geheel	 nieuwe	 producten	 waren	 de	
glazen	 bouwstenen.	 Lange	 tijd	 werd	 het	

Afb. 6. Frank Lloyd Wright, vaas, 
geslepen, h. 42,7 cm, 1929.

Afb. 7. Chris Lebeau, Serica-vaas, 
Annagroen, in de vorm geblazen, 

h. 54,5 cm, 1924/25.

Afb. 8a en 8b. Jetze Janzen, Annagroene 
glazen bouwelementen, h. 11,9 cm, l. 21,4 cm, 
Dierenselaan, Den Haag, 1933.

Afb. 9. A.D. Copier, Graniver bloempotten, persglas, 
hoogste pot: h. 12 cm, l. en b. 10,5 cm, 1929. 
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Bloei en neergang
Tijdens	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	

werkte	men	weliswaar	door,	maar	de	vorm	
van	de	(Huishoud)collectie	werd	ingrijpend	
vereenvoudigd.	De	Unica-productie	verliep	
tot	medio	1944	wel	succesvol,	maar	daarna	
mocht	 er	 geen	 sierglas	 meer	 worden	
vervaardigd.	

In	 maart	 1940	 (!)	 richtte	 Copier	 de	
Glasschool	 Leerdam	 op,	 een	 geslaagde	
poging	 de	 kwaliteit	 van	 het	 glas	 te	
verbeteren.	 De	 Duitse	 bezetters	 stonden	
toe	 dat	 leerlingen	 niet	 verplicht	 werden	
tot	werken	in	Duitsland.	De	Glasschool,	die	
tot	midden	 jaren	 vijftig	 heeft	 bestaan,	 kan	
worden	beschouwd	als	de	Design	Academy	
van	de	jaren	veertig.	Er	werd	veel	aandacht	
besteed	 aan	 decoratietechnieken,	 maar	
ook	 aan	 chemie,	 anatomie,	 gymnastiek	
en	 Nederlandse	 taal.	 De	 Glasschool	 was	
zo	 vooruitstrevend	 dat	 er	 in	 1947	 een	
speciale	 tentoonstelling	 in	 het	 Stedelijk	
Museum	 in	Amsterdam	 aan	 het	 werk	 van	
docenten	 en	 leerlingen	 werd	 gewijd.	 De	
opleiding	 leverde	 vele	 kunstenaars	 en	
ontwerpers	 af.	 Veelbelovende	 studenten	
als	 Sybren	 Valkema,	 Floris	 Meydam	 en	
Willem	 Heesen	 gingen	 later	 zelf	 aan	 de	
Glasschool	 doceren.	 Een	 andere	 leerling,	
Gerard	Thomassen,	 trad	 na	 de	 oorlog	 in	
dienst	van	de	Glasfabriek.	Al	die	 leerlingen	
zouden	na	de	oorlog	vele	ontwerpen	voor	
serviezen	en	ander	gebruiksglas,	maar	ook	
Unica	en	Serica	voor	de	Glasfabriek	maken.	
De	 productie	 van	 Floris	 Meydam	 (1919-
2011)	 is	 het	 omvangrijkst,	 langdurigst	 en	
ook	commercieel	 succesvolst	geweest.	Van	
1949	 tot	1984	was	Meydam	hoofd	van	de	
ontwerpafdeling	en	heeft	hij	de	naoorlogse	
productie	 van	 de	 Glasfabriek	 een	 geheel	
eigen	gezicht	gegeven.	

Eind	jaren	veertig	tot	begin	jaren	zestig	
kan	als	de	bloeiperiode	van	de	Glasfabriek	

Leerdam	worden	 beschouwd.	 De	 enorme	
verscheidenheid	 aan	 producten	 en	 de	
aansluiting	 bij	 de	 Stichting	 Goed	Wonen	
legde	 het	 bedrijf	 geen	 windeieren.	 In	
1953	 kreeg	 de	 fabriek	 nog	 het	 predicaat	
'koninklijk'	 en	 ging	 N.V.	 Koninklijke	
Nederlandsche	Glasfabriek	Leerdam	heten.	
De	internationale	handelsnaam	werd	Royal	
Leerdam.	De	wereldwijde	export	van	Royal	
Leerdam	 naar	 bijvoorbeeld	 de	 Verenigde	
Staten	 was	 dankzij	 een	 netwerk	 van	
agentschappen	 en	 verkoopkantoren	 in	 de	
jaren	vijftig	enorm	op	gang	gekomen.	Op	de	
Expo	 '58	 in	Brussel	werd	het	Leerdamglas	
positief	ontvangen.

Midden	 jaren	 zestig	 waren	 de	
bedrijfsresultaten	 van	 Royal	 Leerdam	
al	 niet	 meer	 rooskleurig.	 De	 enorme	
buitenlandse	 concurrentie,	 onvoldoende	
technische	kennis	bij	de	productie	van	met	
name	 verpakkingsglas	 en	 de	 verminderde	
afzet	van	complete	drinkserviezen	zorgden	
voor	 grote	 liquiditeitsproblemen.	 In	 1968	
werd	 nog	 in	 het	 hart	 van	 de	 fabriek	 het	
Glasvormcentrum	gesticht	om	de	reputatie	
van	 het	 bedrijf	 te	 vergroten.	 Het	 maken	
van	 'handvervaardigde	 kristallen	 modellen'	
leidde	 ook	 tot	 het	 introduceren	 van	 de	
prestigieuze	naam	Royal Leerdam Crystal.

Siem	 van	 der	 Marel	 (1944)	 volgde	
Meydam	 in	 1984	 op	 en	 was	 tevens	
de	 enige	 en	 laatste	 glasontwerper,	 en	
productontwikkelaar,	 in	 vaste	 dienst	
van	 Royal	 Leerdam.	Van	 der	 Marel	 heeft	
weliswaar	 vele	 moderne	 ontwerpen	 voor	
machinaal	geblazen	drinkserviezen	gemaakt,	
maar	vanaf	dat	moment	ging	het	financieel-
economisch	eigenlijk	al	slechter.	Er	werden	
nog	 wel	 voorwerpen	 uit	 de	 'ijzeren	
collectie'	 van	 bijvoorbeeld	 Copier	 en	
Meydam	in	zuiver	kristal	geblazen,	maar	de	
schaal	waarop	werd	 steeds	 kleiner.	 Enkele	
tientallen	hedendaagse	ontwerpers	als	Frans	

als	 ontwerper	 van	 reclamemateriaal,	
advertenties	 en	 catalogi.	 Hij	 tekende,	
maakte	hout-	en	linoleumsneden	en	richtte	
tentoonstellingen	in.	Op	zijn	eenentwintigste	
ging	 hij	 Copier	 glas	 ontwerpen	 en	 was	
jarenlang	de	enige	ontwerper	in	vaste	dienst	
van	de	glasfabriek.	In	1927	kreeg	Copier	als	
hoofdontwerper	de	artistieke	leiding	van	de	
fabriek.	Copier	introduceerde	verschillende	
nieuwe	vormen	en	nieuwe	versiertechnieken	
als	het	 iriseren	van	glas	en	het	maken	van	
verschillende	 craquelés.	 Er	 wordt	 over	
getwist	of	het	Copier	of	Chris	Lebeau	was	
die	de	craquelé-techniek	heeft	uitgevonden.	
Copier	 heeft	 tot	 zijn	 zeventigste	 voor	 de	
Glasfabriek	 gewerkt.	 Hij	 heeft	 een	 oeuvre	
nagelaten	van	meer	dan	10.000	ontwerpen	
voor	 serviezen,	 gebruiksartikelen,	 'Vitrica'	
glas-in-loodramen,	 verpakkingsglas,	 Unica	
(afb.	10)	en	Serica.	Na	zijn	pensionering	liet	
hij	 vanaf	 zijn	 tachtigste	 door	 verscheidene	
kunstenaars	 en	 meesterglasblazers	 in	
het	 buitenland	 zijn	 Unica	 maken.	 Hij	 is	
uitgegroeid	tot	Nederlands	beroemdste	en	
succesvolste	glaskunstenaar.

Financiële crisis
Het	 lijkt	 alsof	 het	 kunstnijverheidsglas	

alleen	 maar	 glorie	 heeft	 gekend.	Artistiek	
gezien	is	het	nog	steeds	opmerkelijk,	maar	
daarachter	 gingen	 in	 de	 jaren	 twintig	 en	

dertig	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 steeds	
lagere	omzetten	en	winsten	schuil.	Minder	
bekend	 is	 dat	 men	 om	 financieel	 goed	 te	
kunnen	draaien	de	grootschalige	productie	
van	 verpakkingsglas	 en	 het	 'gewone'	 glas	
broodnodig	had.	Maar	het	was	niet	genoeg.	

Bovendien	 was	 er	 meer	 aan	 de	 hand.	
Mededirecteur	 J.H.O.	 Bunge	 vertrok	 al	
snel	 na	 Cochius'	 aantreden,	 omdat	 hij	
niet	met	 hem	 kon	 samenwerken	 vanwege	
diens	 slechte	 financiële	 beleid.	 In	 1924	
accepteerde	 de	 Raad	 van	Commissarissen	
het	 dure	 kunstbeleid	 van	 Cochius	 niet	
meer.	 Hij	 zou	 te	 veel	 geld	 uitgeven	 en	
er	 was	 sprake	 van	 "een	 veelvuldige	 en	
zeer	 gewraakte	 afwezigheid	 zowel	 voor	
zakenreizen	als	voor	particuliere	uitstapjes."	
Een	 paar	 jaar	 later	 kwamen	 er	 opnieuw	
moeilijkheden	 over	 het	 functioneren	 van	
Cochius,	die	zich	meer	zou	bezighouden	met	
privéaangelegenheden	dan	die	van	de	fabriek.	
De	fabriek	leek	wel	het	hoofdkwartier	van	
de	Theosofische	Vereniging.	In	het	begin	van	
1930	 wilden	 enkele	 aandeelhouders	 van	
hem	af,	want	 "geen	enkele	zaak	kan	geleid	
worden	 alleen	 uit	 ideële	 overwegingen.	
Philantropie	is	uit	den	booze."	Ondanks	dat	
de	 aandeelhouders	 moesten	 toegeven	 dat	
ze	hem	als	mens	zeer	waardeerden,	dat	veel	
arbeiders	hem	hoog	achtten	en	hij	moeilijk	
te	vervangen	was,	werd	Cochius	in	1933	uit	
zijn	functie	ontheven.	

Door	de	hoge	werkloosheid	tussen	1932	
en	1938	verslechterde	de	financiële	situatie	
van	het	bedrijf	dusdanig	dat	orde	op	zaken	
moest	worden	gesteld.	De	fabriek,	inmiddels	
N.V.	 Nederlandsche	 Glasfabriek	 Leerdam	
geheten,	werd	daarom	in	1938	opgenomen	
in	 de	 N.V.	Vereenigde	 Glasfabrieken	 (VG)	
te	 Schiedam.	 De	 fabriek	 kon	 in	 Leerdam	
verder	produceren,	met	Copier	als	artistiek	
leider	en	constante	factor.	

Afb. 10. A.D. Copier, Unica vaas met tincraquelé, in 
de vorm geblazen, 'Museum 20', 1926.
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Molenaar,	Menno	Jonker,	Maria	van	Kesteren,	
Barbara	 Nanning,	 Scholten	 &	 Baijings	 en	
Bernard	 Heesen	 bleven	 incidenteel	 voor	
Royal Leerdam Crystal ontwerpen	 leveren,	
maar	zij	konden	het	bedrijf	niet	redden.

Huidige situatie 
Royal Leerdam Crystal	 staakt	 haar	

activiteiten	 in	 september	 2020,	 maar	 de	
Glasfabriek	 Leerdam/Royal	 Leerdam	 gaat	
niet	helemaal	ten	onder.	Hoe	zit	dat?	

Op	 dit	 moment	 zijn	 er	 nog	 drie	
glasbedrijven.	 Ze	 produceren	 weliswaar	
onder	 één	 dak	 in	 de	 Leerdamse	
fabriekshallen,	 maar	 zijn	 onafhankelijk	 van	
elkaar.	

Het	 eerste	 bedrijf	 is	 het	Amerikaanse	
bedrijf	 Owens-Illinois	 (O-I),	 dat	
verpakkingsglas,	vooral	flessen,	maakt.	

Het	tweede	Amerikaanse	bedrijf,	Libbey,	
produceert	 onder	 eigen	 naam	 Libbey	
waterglazen.	 Datzelfde	 Libbey	 produceert	
ook	 nog	 wijn-	 en	 andere	 drinkglazen	 van	
serviezen	als	 'Allure',	 'Carré'	en	 'Plaza'	van	
Siem	 van	 der	 Marel.	 Maar	 uitdrukkelijk	
alleen	 van	 glas	 en	machinaal	 gemaakt.	Het	
is	wat	verwarrend,	maar	die	glazen	brengen	
ze	 als	 massaproduct	 op	 de	 markt	 onder	
het	merk	–	jawel	-	Royal	Leerdam	(zonder	
Crystal!).	 Ook	 de	 eenvoudige,	 wat	 grove	
Gildeglazen	 van	 glas	 worden	 onder	 het	
merk	Royal	Leerdam	verkocht.	Daar	komen	
geen	 kristal,	 glasblazers	 en	 glasvormende	
handen	meer	aan	te	pas.	

Zowel	 Owens-Illinois	 als	 Libbey	 gaan	
door	met	wat	ze	al	jaren	produceerden.	

Het	 derde	 bedrijf	 in	 de	 Leerdamse	
fabriekshallen	is	het	ambachtelijk	werkende	
Royal Leerdam Crystal,	 dat	 er	 nog	 tot	
september	 2020	 is.	 Royal Leerdam Crystal 
was	 samen	 met	 haar	 Glasvormcentrum	
en	 Kristalwinkel	 al	 sinds	 2008	 onderdeel	
van	 de	 Royal	 Delft	 Groep,	 waar	 ook	 De	

Porceleyne	 Fles	 toe	 behoort.	 De	 Royal	
Delft	 Groep	 ziet	 zich	 nu	 genoodzaakt	 de	
activiteiten	van	Royal	Leerdam	Crystal	per	
1	september	2020	te	beëindigen	"vanwege	
de	zwakke	financiële	positie	en	de	sombere	
financiële	 vooruitzichten,	 die	 nog	 eens	
versterkt	 worden	 door	 de	 uitbraak	 van	
de	coronacrisis."	Voor	al	het	personeel	op	
deze	 locatie	 is	 ontslag	 aangevraagd.	 Royal	
Leerdam	Crystal	houdt	in	feite	op	te	bestaan.	
Daarmee	zal	ook	het	eeuwenoude	ambacht	
van	glasblazen	 in	de	Leerdamse	glasfabriek	
ophouden	 te	 bestaan.	 Het	 legendarische	
maar	 zeer	 kostbare	 Gildeglas,	 dat	 Copier	
al	 in	1930	had	ontworpen	en	dat	tot	voor	
kort	 nog	 verfijnd	 en	 ragdun	 van	 kristal	
werd	 geblazen,	 zal	 niet	 meer	 verkrijgbaar	
zijn.	 Kunstenaars	 en	 ontwerpers	 kunnen	
er	niet	meer	terecht.	Het	zo	vernieuwende	
kristalglas	waar	we	zo	trots	op	waren	is	er	
straks	niet	meer.	

De	 idealen	 van	 wereldverbeteraar	
Cochius	 zijn	 versplinterd.	 De	 glasfabriek	
is	 weer	 terug	 bij	 af,	 in	 1878.	 Gelukkig	
wordt	het	oude	ambacht	van	glasblazen	 in	
Leerdam	 nog	wel	 hooggehouden	 door	 de	
Glasblazerij	van	het	Nationaal	Glasmuseum.	

Piekerend	als	Rodins	Denker,	kwetsbaar	
als	een	foetus,	broos	als	een	oude	man	die	
even	 wegdommelt;	 beeldhouwer	 Joseph	
Mendes	 da	 Costa	 (1863-1939)	 boetseert	
in	 1894	 een	 aapje	 met	 ontroerend	 echte	
karaktertrekken.	Het	beeld	is	gemodelleerd	
naar	 de	 dierentuinapen	 in	Artis,	 waar	 hij	
om	 de	 hoek	 woont.	 De	 losse	 stijl	 en	 de	
dikke	 laag	 glazuur	 zijn	 kenmerkend	 voor	
het	 vroege	 oeuvre	 van	 Mendes	 (vóór	
1898),	 waarvan	 dit	 de	 enig	 overgeleverde,	
zelfstandige	dierplastiek	is.	Conservator	Jan	
de	Bruijn	van	het	Kunstmuseum	Den	Haag	
reconstrueerde	het	verhaal	achter	dit	beeld.

In	 maart	 1894	 bezoekt	 een	
Amsterdamse	 fotograaf	 in	 opdracht	 van	
het	 genootschap	 Architectura	 et	 Amicitia	
het	atelier	van	Joseph	Mendes	da	Costa	op	
de	Nieuwe	Prinsengracht.	Zijn	opdracht	 is	

simpel:	maak	 "een	 opname	 van	 het	model	
van	 het	 kachelschut	 dat	 op	 de	 jongste	
Genootschapstentoonstelling	 geëxposeerd	
was".	 Binnengekomen	 in	 het	 atelier	 van	
de	 dertigjarige	Mendes	wordt	 een	 gordijn	
opgehangen	 en	 het	 haardscherm	 voor	 de	
camera	geplaatst.	Om	het	geheel	wat	aan	te	
kleden	worden	nog	twee	beeldhouwbokken	
bijgeschoven,	waarover	 snel	 nog	 een	doek	
wordt	 gedrapeerd.	 Twee	 aapsculpturen	
worden	 erop	 geplaatst	 en	 blijken	 prachtig	
te	 worden	 bestreken	 door	 het	 invallend	
licht	van	links.	De	fotograaf	drukt	snel	af	en	
enkele	weken	 later	 verschijnt	 de	 lichtdruk	
in	 De Architect,	 het	 tijdschrift	 van	 het	
genootschap.

Joseph Mendes da Costa, 
voorovergebogen, zittende aap, ca. 1894, 

geglazuurd,	fijn	gechamotteerd	wit	steengoed,	
23,5 cm x 16,9 cm x 22,7 cm, 

Kunstmuseum Den Haag. 
Foto Erik & Petra Hesmerg.

EEN BEMIND DIER Met	 dank	 aan	 Jan	 de	 Bruijn	 en	 Pier	
Terwen.	 Dit	 artikel	 is	 een	 bewerking	
van	 een	 artikel	 dat	 eerder	 in	 Art Deco 
Magazine	 (#14,	 winter	 2016/2017)	
verscheen.



VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 3 pagina 14 VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 3 pagina 15

beeldhouwer	 die	 zich	 nooit	 vergist	 in	 de	
stand	van	zijn	figuren.	Waar	Mendes	in	zijn	
latere	 werk	 de	 vormen	 van	 zijn	 figuren	
sterk	 vereenvoudigt	 en	 stileert,	 staat	 hij	
in	 deze	 periode	 nog	 veel	 dichter	 bij	 zijn	
goede	 vriend	 Lambertus	 Zijl	 (1866-1947),	
alsmede	Rodin,	wiens	atelier	zij	enkele	jaren	
daarvoor	 tijdens	 de	 wereldtentoonstelling	
in	Parijs	bezoeken.	Mendes'	visitekaartje	 in	
Rodins	archief	herinnert	eraan.

'Eenige zeer knappe studies'
Samen	 met	 het	 kachelschut	 en	 vijf	

andere	 werken	 presenteerde	 Mendes	 het	
gipsmodel	van	de	aap	in	februari	1894,	op	de	
genoemde	 tentoonstelling	 van	Architectura	
et	 Amicitia.	 Doorgaans	 toonde	 hij	 op	 dit	
soort	exposities	slechts	twee	of	drie	beeldjes,	
maar	nu	nam	hij	als	beeldhouwer	plaats	in	de	
tentoonstellingscommissie,	wat	hem	wellicht	
meer	 expositieruimte	 opleverde.	 Achter	
het	 Amsterdamse	 Panorama,	 in	 een	 door	
de	 gemeente	 afgestane	 houten	 hulpschool,	
presenteerde	 het	 genootschap	 ter	
gelegenheid	van	haar	duizendste	vergadering	
een	 'overzicht	 van	 Bouwkunst,	 Decoratieve	
Kunst	 en	 Kunstnijverheid'.	 "Menigeen	
(…)	 zal	 zich	 misschien	 door	 de	 gedachte	
'vaktentoonstelling'	 weinig	 opgewekt	
gevoelen	 eens	 een	 kijkje	 te	 gaan	 nemen",	
schreef	 een	 journalist	 van	 het	 Algemeen 
Handelsblad.	"Daarom	zouden	we	zoo	gaarne	
wenschen,	dat	we	erin	slaagden	onze	 lezers	
te	 overtuigen	 dat	 ook	 aan	 leeken	 hier	 een	
paar	hoogst	aangename	uurtjes	gewaarborgd	
wordt.	 (…)	 De	 beeldhouwer	 J.	 Mendes	 da	
Costa	 [toont]	 eenige	 zeer	 knappe	 studies	
(…)	 en	 zijn	model	 voor	 een	 kachelschut	 is	
zoo	 gelukkig	 geslaagd,	 dat	 het	 door	 geen	
kunstvriend	onopgemerkt	mag	blijven."

Krap	bij	kas	als	de	meeste	beeldhouwers	
in	deze	 tijd	 zaten,	 toonde	Mendes	 in	deze	
periode	bij	 exposities	 veelal	 gipsen,	 die	 hij	
presenteerde	 als	 studies	 die,	 bij	 interesse,	
in	hout,	brons	of	keramiek	konden	worden	
uitgevoerd.	 De	 gipsen	 waren	 zelf	 ook	 te	
koop	tegen	een	prijs	die	weliswaar	relatief	
schappelijk	was,	maar	waaruit	ook	blijkt	dat	
Mendes´	ster	in	deze	jaren	al	rijzende	was.	
Twee	giertjes	kostten	elk	f	35,-,	een	kameel	
–	ongetwijfeld	in	Artis	bestudeerd	–	moest	
f	25,-	doen.	Voor	de	aap,	 catalogusnummer	
134,	diende	een	koper	f	40,-	op	te	hoesten.	

Dankzij	 deze	 foto,	 waarop	 rechts	 het	
gipsmodel	 voor	 de	 sculptuur	 in	 onze	
collectie	 te	 zien	 is,	 en	 door	 natuurlijk	
het	 uiteindelijke	 beeld	 zelf	 minutieus	 te	
bestuderen,	 kon	 een	 groot	 deel	 van	 het	
verhaal	rond	dit	vroege	werk	uit	het	oeuvre	
van	 Mendes	 gereconstrueerd	 worden.	
Wanneer	 hij	 het	 model	 maakte,	 hoe	 en	
waar	 hij	 dit	 presenteerde,	 hoe	 het	 werd	
ontvangen	 en	 –	 het	 interessantst	 –	 hoe	
Mendes	 de	 uiteindelijke	 plastiek	 heeft	
gemaakt.	Het	hele	verhaal	begint	echter	 in	
de	dierentuin.

Mendes	 woont	 in	 deze	 periode	 op	
steenworp	 afstand	 van	Artis,	 waar	 hij	 zijn	
geliefdste	 onderwerp	 vindt.	Voor	 Mendes	
bestond	 er	 geen	 hiërarchie	 tussen	 dieren.	
Hij	waardeerde	 hun	 huid,	 hun	 bewegingen	

en	 hun	 authentieke	 expressie,	 die	 dan	
weer	wel,	 dan	weer	 niet	met	 de	mens	 te	
maken	heeft.	Apen	in	het	bijzonder	hadden	
Mendes'	 voorkeur,	 zoals	 wel	 blijkt	 uit	 de	
atelierfoto.	 Hij	 heeft	 ze	 met	 eindeloos	
geduld	 geobserveerd	 en	 in	 een	 grote	
verscheidenheid	van	situaties	weergegeven:	
alleen	 of	 in	 groepjes,	 spelend,	 peinzend,	
droevig,	sentimenteel,	ziek,	wakker	of,	zoals	
in	dit	geval,	mogelijk	slapend.	

Bijzonder	 treffend	 heeft	 hij	 het	 beest	
uit	 de	 hand	 gemodelleerd.	 Melancholisch	
piekerend	als	De Denker,	teder	en	kwetsbaar	
als	 een	 foetus,	 broos	 en	 ineengedoken	
als	 een	 oude	 man	 die	 even	 wegdommelt.	
Uit	 de	 vormen	 van	 het	 dier	 spreekt	
een	 grote	 spontaniteit,	 beeldend	 talent,	
ervaring,	 gevoel	 voor	 verhoudingen	 –	 een	

Foto atelier Mendes da Costa, 1894. 
Uit: De Architect 5 (1894), plaat 155.

Detail atelierfoto.

'Catalogus der Tentoonstelling van Bouwkunst, 
Decoratieve Kunst en Kunstnijverheid', Genootschap 
Architectura et Amicitia, februari 1894, 
Kunstmuseum Den Haag.
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koperspubliek	doorgaans	niet	in	een	stoffig	
beeldhouwersatelier.	

Aan	 de	 hand	 van	 kleine	 sporen	 en	
aanwijzingen	 kan	 opgemaakt	 worden	
hoe	 Mendes	 het	 beeld	 uiteindelijk	 heeft	
gerealiseerd,	 een	 technische	 uitdaging	 die	
niet	 onderschat	moet	worden.	Hij	werkte	
met	twee	grote,	overkappende	hoofdmallen;	
een	 voor	 de	 voorzijde	 en	 een	 voor	 de	
achterzijde	van	het	beeld.	Met	name	aan	de	
voorzijde	 omsloot	 deze	 hoofdmal	 talloze	
kleine	stuksmallen,	die	moesten	waarborgen	
dat	 alle	 kleine	 details	 –	 de	 spitse	 neus	 en	
diepe	 jukbeenderen,	 de	hoog	opgetrokken	
knieën,	 de	 fijne,	 knokige	 handjes	 –	 na	 het	
uitharden	 van	 de	 klei	 uit	 de	 mal	 gelost	
konden	worden.	De	mal	werd	 gevuld	met	
een	 fijn	 gechamotteerde,	 sinterende,	witte	
steengoedklei,	 die	Mendes	 vervolgens	met	
verbeten	hand	 tegen	de	binnenwand	heeft	
gedrukt.	Klei	krimpt	namelijk	twee	keer,	bij	
het	 drogen	 en	bij	 het	 bakken.	Mendes	 liet	
de	aap	op	hoge	temperatuur	bakken	 (zo'n	
1200º	C)	–	de	sculptuur	is	daardoor	na	120	
jaar	nog	haarscherp	en	puntgaaf	–	en	alles	
was	hem	eraan	gelegen	om	te	voorkomen	
dat	 de	 naden	 van	 de	mal	 in	 de	 oven	 hun	
sporen	zouden	nalaten.	

Ondanks	 zijn	 verwoede	 pogingen	 –	 de	
vingerafdrukken	 zijn	 aan	 de	 binnenkant	
van	het	beeld	nog	zichtbaar	–	kon	hij	niet	
voorkomen	 dat	 bij	 het	 bakken	 scheuren	
ontstonden.	 Ongetwijfeld	 was	 hij	 hier	
ontevreden	over.	Het	deed	hem	enkele	jaren	
later	besluiten	om	het	bakken	niet	meer	uit	
te	 besteden	 aan	 een	 aardewerkfabriek:	 in	
het	voorjaar	van	1898	verscheen	achter	zijn	
atelier	een	oven	met	hoge	schoorsteen.	

Mogelijk	 waren	 de	 scheuren	 ook	 de	
reden	om	voor	een	betrekkelijk	dikke,	bijna	

engobe-achtige	 glazuur	 te	 kiezen.	 Deze	
bevat	 onder	 meer	 ijzerelementen.	 Bij	 het	
afbakken	is	op	sommige	punten	het	glazuur	
weggetrokken	en	is	deze	ijzerlaag	vrij	schraal	
geworden,	waardoor	 donkere	 plekken	 zijn	
ontstaan,	 een	 bewuste	 artistieke	 ingeving	
die	 ook	 door	 veel	 Franse	 keramisten	 in	
deze	 periode	werd	 toegepast.	 In	 hoeverre	
Mendes	 tevreden	 was	 over	 het	 resultaat	
is	 lastig	 te	 zeggen.	 Zeker	 is	 wel	 dat	 ten	
opzichte	van	het	nóg	knokigere	gipsmodel	
de	nodige	details	verloren	zijn	gegaan.	Het	
zou	goed	kunnen	dat	dit	een	kantelpunt	in	
Mendes'	oeuvre	vormt.	Vrij	kort	erna	maakt	
de	 beeldhouwer	 de	 overstap	 naar	 veel	
dunnere	en	fijnere	zoutglazuren.

Het	 beeld	 'leest'	 als	 een	 verslag	 van	
een	 veelbelovend	 beeldhouwer,	 zoekend	
naar	de	expressiefste	houding	en	vorm,	en	
het	 daarbij	 geschiktste	 productieprocedé.	
Het	 is	 het	 vroegste	 werk	 in	 een	 reeks	
diersculpturen	 waarmee	 Mendes	 een	
belangrijk	stempel	op	de	twintigste-eeuwse	
Nederlandse	beeldhouwkunst	heeft	gedrukt.	
Misschien	wel	het	veelzeggendst	 is	het	 feit	
dat	de	beeldhouwer	in	1914,	als	"de	meest	
bekwame	 kunstenaar	 in	 het	 zorgvuldig	 en	
mooi	 weergeven	 van	 vormen	 en	 figuren	
van	mensen	en	dieren",	aan	de	Groningsche	
Hoogeschool	 –	 nu	 de	 Rijksuniversiteit	
Groningen	–	een	eredoctoraat	in	de	plant-	
en	dierkunde	ontvangt.	

Zoals	 de	 atelierfoto	 toont,	 kleurde	
Mendes	 zijn	 gipsmodel,	 opdat	 een	
geïnteresseerde	zich	een	beeld	kon	vormen	
hoe	de	aap	er	in	brons	of	keramiek	uit	zou	
zien.	Een	journalist	van	De Telegraaf	had	hier	
ook	oog	voor:	"Een	pleisterbeeld,	dat	goed	
gekleurd	is,	wint.	Mendes	da	Costa	heeft	dit	
ook	gevoeld	en	was	zoo	verstandig	de	aap	
aardig	van	kleur	te	maken	en	donker	te	tinten	
met	 hier	 en	 daar	wat	 bronspoeder	 er	 op.	
De	dierenstudies	zijn	zeer	gelukkig	geslaagd.	
De	houding	en	uitdrukking	van	de	zittenden	
aap	 zijn	 goed	 bestudeerd	 en	 handig,	 met	
veel	 juistheid,	weergegeven."	 Interessant	 is	
dat	de	 journalist	van	bronspoeder	spreekt.	

Het	 is	 dus	maar	 zeer	de	 vraag	of	Mendes	
zich	de	uitvoering	van	zijn	sculptuur	wel	in	
keramiek	had	voorgesteld.

Met verbeten hand
Mendes'	inzending	werd	in	verschillende	

dagbladen	 zeer	 goed	 besproken	 en	 als	
beste	 van	 het	 getoonde	 beeldhouwwerk	
gekwalificeerd.	Waarschijnlijk	 heeft	 hij	 de	
opdracht	voor	de	uitvoering	van	dit	beeldje	
dan	ook	op	deze	tentoonstelling	gekregen.	
Dergelijke	 exposities	 waren	 bij	 uitstek	 de	
plek	om	werk	 te	verkopen	en	opdrachten	
te	 verwerven.	 Een	 bevriende	 mecenas	
daargelaten,	 kwam	 het	 gefortuneerde	

Joseph Mendes da Costa, Voorovergebogen, zittende 
aap,	ca.	1894,	geglazuurd,	fijn	gechamotteerd	
wit steengoed, 23,5 cm x 16,9 cm x 22,7 cm, 
Kunstmuseum Den Haag. Foto Erik & Petra 
Hesmerg.

Detail.
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Raden	Saleh,	een	schilderij	dat	in	1986	werd	
ontvreemd	en	nog	altijd	niet	is	terugbezorgd.	
In	1956	werd	de	kunstcollectie	grotendeels	
verkocht.

Rijksacademie
Van	meet	 af	 aan	was	de	Rijksacademie	

voor	Beeldende	Kunsten	betrokken	bij	Artis.	
Voor	 de	 studenten	 waren	 natuurstudies	
verplicht.	 Hoogleraar	 beeldhouwkunst	
Frans	 Stracké	 lanceerde	 in	 1873	 een	 plan	
voor	een	gebouw	aan	de	Stadhouderskade	
om	 Rijksacademiestudenten	 dieren	 te	
laten	 tekenen,	 die	 dan	 uit	 Artis	 gehaald	
zouden	 moeten	 worden.	 Het	 bleek	
goedkoper	 en	 veiliger	 om	 de	 studenten	
Artispassen	 te	 verschaffen,	 hoewel	 Artis	
ook	 wel	 dieren	 uitleende,	 die	 dan	 in	 de	

academietuin	 werden	 getekend.	 Directeur	
August	 Allebé	 (1838-1927)	 verplichtte	
alle	 studenten	 om	 in	 Artis	 te	 schetsen	
en	 de	 Rijksacademie	 bezit	 dan	 ook	 vele	
dierenstudies	van	kunstenaars	als	Heinrich	
Martin	Krabbé	 (1868-1931,	 stamvader	 van	
de	 bekende	 kunstenaarsfamilie),	 Willem	
Witsen	 en	 Nicolaas	 van	 der	Waay.	 Ook	
Haagse	studenten	kwamen	naar	de	natuur	
werken:	 Johannes	 Bosboom,	Anton	 Mauve	
en	Gerrit	Willem	Dijsselhof.	Allebé	schreef	
aan	Coenraad	Kerbert,	de	tweede	directeur	
van	Artis:	'Had	Rembrandt	Artis	gekend,	zo	
zou	U	hem	daar	dikwijls	werkende	hebben	
aangetroffen,	 vol	 vertrouwen	 in	 de	 spreuk	
Natura	 Artis	 Magistra.'	 Zijn	 opvolger	
Derkinderen	sprak:	'Ik	heb	vanmorgen	nog	
eens	 gebladerd	 in	 het	 dagboek	 van	Dürer,	
uit	den	tijd	toen	de	kunst	nog	niet	zoo	van	
de	 wetenschap	 gescheiden	 was	 als	 thans.	
En	 toch,	 hoe	 moeilijk	 konden	 zij	 elkaar	
bereiken,	 vergeleken	 bij	 nu!	 Nu	 staat	 een	
zo	 prachtige	 verzameling	 ten	 dienste	 der	
kunstenaars.'

Rond	 de	 eeuwwisseling	 was	 de	 band	
tussen	 de	 dierentuin	 en	 de	 Rijksacademie	

Artis was de tweede weten-
schappelijke dierentuin van Europa. 
Sinds de oprichting waren kunst en 
dieren nauw met elkaar verbonden: 
de Natuur was de leermeesteres van 
de Kunst.

Michel Didier 

Artis	 is	 1	 mei	 1838	 opgericht	 onder	
de	 naam	 Natura	 Artis	 Magistra*	 door	
'de	 drie	 W's':	 Johann	 Wilhelm	 Heinrich	
Werlemann	 (makelaar),	Gerardus	 Frederik	
Westerman	 (boekhandelaar)	 en	 Johannes	
Jacobus	Wijsmuller	 (horlogemaker)	 waren	
drie	 handelsvrienden,	 die	 tijdens	 een	
bijeenkomst	 van	 de	 Zoological	 Society	 te	
Londen	 besloten	 om	 in	 Amsterdam	 een	
soortgelijke	 dierentuin	 op	 te	 zetten	 met	
als	doel	'het	bevorderen	van	de	kennis	der	
natuurlijke	 historie	 op	 eene	 aangename	
en	 aanschouwelijke	 wijze'.	 Ze	 brachten	
hun	 eigen	 collecties	 opgezette	 dieren	
in.	 Een	 grote	 aanvulling	 was	 de	 collectie	
van	 preparateur	 Reindert	 Draak,	 tevens	
suppoost	 van	 het	 Burgerweeshuis,	 die	 na	
schenking	 van	 zijn	 collectie	 tot	 directeur	
voor	 het	 leven	 werd	 benoemd.	 Zekere	
eigenaardigheden	 van	 de	 gulle	 gever,	 zoals	
het	 stelselmatig	 beschonken	 rondstruinen	
in	 de	 dierentuin,	 deden	 die	 benoeming	
echter	teniet.

Europese	 dierentuinen	 waren	 tot	 dan	
toe	 privébezit,	 maar	 in	 navolging	 van	 de	
London	 Zoo	 (1828)	 was	 Artis	 algemeen	
toegankelijk	 voor	 de	 burgerij.	 Hoewel	
de	 eerste	 collectie	 niet	 veel	 voorstelde,	
kwamen	de	Amsterdammers	die	lid	waren	
van	Zoölogisch	Genootschap	Artis	Natura	

Magistra	 (6250	 in	 1882)	 graag	 kijken	naar	
de	vreemde	fauna	en	schonken	vele	 leden	
levende	 dan	 wel	 dode	 have	 (opgezet	 of	
'op	 liquor'),	 benevens	 kunstwerken	 ter	
verrijking	 van	 de	 collectie.	 Ondanks	 een	
zorgvuldige	 ledenkeuze	 werd	 al	 in	 1839,	
een	 jaar	 na	 de	 oprichting,	 het	 gebrek	 aan	
respect	 voor	 de	 uit	 wetenschappelijk	
oogpunt	 geëxposeerde	 dieren	 gehekeld:	
'Veelen	 hechten	 daaraan	 geen	 grootere	
waarde	dan	die,	welke	men	gewoon	is	aan	
een	kermistentoonstelling	te	schenken.'

Sinds	 het	 prille	 begin	 werd	 kunst	
verworven,	 gekocht	of	 verkregen.	Beelden,	
schilderijen	en	tekeningen	met	dieren,	met	
uitschieters	als	Buffel door tijgers besprongen	
van	de	Antwerpse	schilder	Charles	(Karel)	
Verlat	(1824-90),	waar	de	Tijgerzaal	naar	is	
vernoemd,	 in	 1856	 aangekocht	 door	 een	
groep	 van	 87	 Artisleden,	 en	 Koningstijger 
en zijn prooi (1866)	 van	 de	 Javaanse	 prins	

DE KUNSTENAARS VAN ARTIS

August Allebé, Loerend luipaard, 1911, paneel,
 1938, Kunstmuseum Den Haag.

Heinrich M. Krabbé (1883-1931), Vlooien van een 
jonge aap, ets, Rijksmuseum.

G.W. Dijsselhof, Rode ponen, 1894-95, bedrukt en 
beschilderd linnen, Kunstmuseum Den Haag. 
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de	Brandenburger	Tor)	bezocht	Nederland	
vaak	 en	 legde	 het	 leven	 in	 Artis	 vast	 in	
drie	vlot	gepenseelde	schilderijen	van	'Der	
Papageienmann',	 de	 oppasser	 die	 elke	 dag	
de	ara's	en	kaketoes	op	hun	stokje	langs	het	
papegaaienlaantje	plaatste.

Kunstenaressen
Een	van	Allebé's	beroemdste	 leerlingen	

was	Thérèse	Schwartze,	die	natuurlijk	ook	
in	Artis	te	vinden	was,	vooral	toen	ze	later	
zelf	les	gaf	aan	haar	nicht	Lizzy	Ansingh,	een	
van	de	Amsterdamse	Joffers.	Andere	joffers	
als	Nelly	Bodenheim	en	Betsy	Westendorp-
Osieck	werkten	 in	Artis	 in	de	 jaren	1910-
20,	 evenals	Marie	Kelting,	 die	 zo	ongeveer	
leefde	 bij	 de	 pelikanenvijver.	 Overigens	
beperkten	 de	meeste	 kunstenaressen	 zich	
doorgaans	 tot	 het	 gevogelte,	 terwijl	 op	
de	mannelijke	 kunstenaars	 de	 leeuwen	 de	

meeste	 aantrekkingskracht	 uitoefenden.	
Art	 Nouveau-kunstenaars	 hadden	 wel	
belangstelling	voor	decoratieve	soorten	als	
uilen	en	zwanen,	zoals	Theo	van	Hoytema.	
Het	 krioelende	 onderwaterleven	 van	 het	
in	 1882	 geopende,	 lange	 tijd	 modernste	
aquarium	 ter	 wereld	 vinden	 we	 vaak	
terug	 bij	 Gerrit	 Willem	 Dijsselhof.	 De	
beeldhouwers	Lambertus	Zijl,	Tjipke	Visser	
en	John	Rädecker	tekenden	en	boetseerden	
voor	de	kooien.

In	 1915	 bood	 een	 aantal	 kunstenaars	
een	liber amicorum	aan	'dierecteur'	Kerbert	
aan.	Veel	 van	 het	 veelal	 speciaal	 daarvoor	
gemaakte	 werk,	 tekeningen	 en	 aquarellen,	
was	 gemaakt	 door	 kunstenaressen	 als	
Thérèse	Schwartze	en	Lizzy	Ansingh,	Nelly	

een	hechte.	In	een	feestrede	ter	gelegenheid	
van	het	 jubileum	van	Artis	 in	1888	 jubelde	
academiedirecteur	 Stokvis	 dat	 'niet	 alleen	
de	 coryfeeën,	 maar	 ook	 de	 adepten,	 de	
kweekelingen	 der	 RijksAcademie	 en	 die	
van	de	KunstIndustrieschool	er	steeds	met	
open	armen	en	hartelijke	voorkomendheid	
worden	 ontvangen.'	 Vele	 kunstenaars	
waren	 dagelijks	 in	Artis	 aan	 het	werk,	 om	
er,	 zoals	 Siegfried	 van	 Praag	 het	 stelde	 in	
Elsevier's	 Geïllustreerd	 Maandschrift	 in	
1926,	 'de	 welige	 schoonheid	 te	 maaien…	
Onthutst,	 overweldigd	 zijn	 de	meesten	 na	
de	 eerste	 ontmoeting	 met	 dien	 tuin,	 met	
zijn	overvloed	aan	dierlijke	kleur	en	vorm,	
stand	 en	 uitdrukking.	 Een	 namenguirlande	
van	 Nederlandse	 kunstenaars	 siert	 Artis'	
geschiedenis.'	En:	'Het	dier	schenkt	dubbel.	
Zichzelf	 en	 zijn	 schoonheid;	 doch	 ook	

heel	 zijn	 verre	 land	 symboliseert	 het.	
Onwetende	 ambassadeurs!	 Artis	 is	 de	
plaats,	 waar	 's	 kunstenaars	 fantasie	 zóó	
bevrucht	 wordt,	 dat	 hij	Afrika	 en	Azië,	 't	
woestijn-	 en	 poollandschap	 aanschouwen	
en	herscheppen	kan.'

Ook	buitenlandse	kunstenaars	kwamen	
Artis	 bezoeken,	 omdat	 het	 de	 eerste	
openbare	 dierentuin	 op	 het	 Europese	
continent	was.	Heinrich	 Leutemann	 kwam	
speciaal	 om	 het	 eerste	 in	 gevangenschap	
geboren	 nijlpaard	 te	 vereeuwigen.	 De	
befaamde	 Berlijnse	 impressionist	 Max	
Liebermann	 (wonende	op	 'Berlijn	 1',	 naast	

Willem Witsen, Vissen in een aquarium, 
ca. 1890-1910, ets, Rijksmuseum.

Max Liebermann, Der Papageienmann im 
Amsterdamer Zoo, ca. 1902, olieverf op doek,

 102 x 72 cm, Folkwang Museum, Essen, 1914.

Theo van Hoytema, Twee witte kalkoenen bij 
hulsttakken in de sneeuw, illustratie voor Woord en 

Beeld, 1897, litho, Rijksmuseum.

Thérèse Schwartze (1851-1918) in Artis aan het 
werk (met Lizzy Ansingh) in 1915.
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besloot	de	catalogustekst	met:	 'Moge	deze	
tentoonstelling	 de	 kunstontwikkeling	 van	
de	bezoekers	ten	goede	komen.'	Zijn	zuster	
Hannah	trouwde	met	zijn	neef	Jozef	Mendes	
da	Costa.

Ook	 asjkenazische	 kunstenaars,	 al	 dan	
niet	van	de	Rijksacademie,	 vonden	de	weg	
naar	Artis.	De	Zutphense	illustrator	Jo	Spier	
(1900-78)	 publiceerde	 in	 1939	 het	 boekje	
Zwart	op	wit	(met	een	zebra	op	het	omslag),	
over	een	bezoek	 aan	 's	 lands	 vermaardste	
dierentuin.	Van	Martin	Monnickendam	is	een	
schetsboek	bewaard	met	louter	Artisdieren.	
En	 Ro	Mogendorff,	 die	 een	 atelier	 deelde	
met	Paul	Citroen,	was	tekenend	in	Artis	te	
vinden	tussen	1921	en	1966.

'Mr.	 Artis'	 was	 ongetwijfeld	 de	
asjkenazische	beeldhouwer	Jaap	Kaas	(1898-
1972),	 een	 van	 twee	 kunstenaars	 die	 een	
atelier	 in	 de	 dierentuin	 hadden,	 van	 1927	
tot	1945	(de	andere	was	de	schilder	Jan	van	
Essen).	Vele	sculpturen	maakte	hij	van	dieren,	
in	brons	maar	ook	in	steen,	bijvoorbeeld	de	
tijger	en	leeuw	die	hij	 'om	niet'	maakte	als	

personeelsgeschenk	voor	het	honderdjarig	
bestaan	in	1938,	voor	het	Groote	Museum	
aan	de	Plantage	Middenlaan.	Minder	bekend	
is	 dat	 Kaas	 in	 1935	 een	 modernistische	
pinguïnrots	 maakte	 en	 al	Artis'	 drukwerk	
verzorgde.	 In	 de	 beginjaren	 van	de	oorlog	
was	hij	tot	1943	belast	met	de	leiding	over	
de	door	de	bezetter	opgezette	Middelbare	
Joodse	 Kunstnijverheidsschool,	 nadat	 hij	
eerst	was	ondergedoken,	natuurlijk	in	Artis:	
op	 de	 zolder	 van	 preparateur	Willem	 van	
Ee	 maakte	 hij	 lugubere	 schilderijen	 van	
uiteengerafelde	dieren	en	skeletjes	met	de	
woordspelige	titel	Nature morte.

Bezetting
De	bezetting	kwam	Artis	ongeschonden	

door	 dankzij	 het	 perfecte	 Duits	 van	 de	
Zwitserse	directeur	Armand	Sunier	(1886-
1974),	 die	 niet	 alleen	 voldoende	 voedsel	
voor	 de	 dieren	 bijeengaarde	 (afgekeurd	
vlees	voor	de	Kriegsmarine),	maar	ook	talloze	
onderduikers	 op	 de	 hooizolder	 boven	 de	
roofdierengalerij	en	 in	het	wolvenhuis	kon	
verbergen.	 Behalve	 Kaas	 vond	 ook	 diens	
assistent	 en	 leerling	 Arie	 Teeuwisse	 een	
relatief	 veilige	 plek,	 in	 het	 nachthok	 van	
ijsbeer	Mani,	die	bleef	proberen	het	luik	op	

Bodenheim	 en	 Nelly	 Honig,	 Henriëtte	
Marcus	en	Henriëtte	de	Vries,	en	mannelijke	
joodse	kunstenaars	als	Abraham	de	Miranda	
en	Martin	Monnickendam.

Jodenbuurt
Omdat	Artis	 in	het	Portugese	deel	van	

de	 Jodenbuurt	 ligt,	 waren	 veel	 sefardische	
kunstenaars	 er	 kind	 aan	 huis.	 Als	 eerste	
geldt	 Henri	 Teixeira	 de	 Mattos	 (1856-
1908),	 een	 internationaal	 geroemde	
dierenbeeldhouwer	wiens	Neger aangevallen 
door een panter,	 uit	 1889,	 in	 1906	 door	
een	Mr.	 J.B.	Wolff	werd	geschonken	aan	de	
Londense	Zoo.	 Enkele	 van	 zijn	 ontwerpen	
werden	 in	 porselein	 uitgevoerd	 door	
Plateelbakkerij	 Haga.	 Hij	 liet	 in	 1884	 een	
compleet	 huis	 bouwen	 aan	 de	 Plantage	
Franschelaan,	 tegenover	 de	 ingang	 van	
Artis,	waar	de	gehele	twintigste	eeuw	door	
kunstenaars	 hebben	 gewoond,	 als	 laatste	
Constant.	

Zijn	 beide	 neven	 werkten,	 na	 1900,	
eveneens	in	Artis:	Joseph	Teixeira	de	Mattos	
was	 schilder,	 onder	 andere	 van	 dieren,	
maar	 Joseph	 Mendes	 da	 Costa	 bereikte	

grote	 faam	 als	 dierbeeldhouwer,	 eerst	
met	 kleine	 sculpturen	 in	 grès	 en	 later	
bouwbeeldhouwwerk	 in	 terracotta	 en	
zandsteen,	 bavianen	 en	 uilen	 aan	 villa's	 en	
kantoren	 in	Amsterdam	 en	 pelikanen	 aan	
kerken	en	kantoorgebouwen	in	Amsterdam,	
Alkmaar	 en	 Leeuwarden.	 In	 1914	 maakte	
de	 Rijksuniversiteit	 Groningen	 hem	 doctor 
honoris causa	in	de	biologie.	

De	tamelijk	onbekend	gebleven	schilder-
illustrator	 David	 Bueno	 de	 Mesquita	 gaf	
in	 1910	 een	 kinderboek	 uit	 dat	 in	 Artis	
speelde:	De geschiedenis van Gulzigen Tobias.	
Veel	 bekender	 is	 Samuel	 Jessurun	 de	
Mesquita,	wiens	oeuvre	grotendeels	bestaat	
uit	 voorstellingen	 van	 dieren	 in	Artis.	 Na	
de	Eerste	Wereldoorlog	stapte	hij	over	op	
houtsneden,	 waarmee	 hij	 grafisch	 grote	
hoogten	 bereikte.	 Een	 van	 zijn	 leerlingen	
was	 de	 nog	 beroemder	 graficus	 M.C.	
(Mauk)	 Escher.	 Voor	 de	 'Tentoonstelling	
van	 kunstwerken,	 betrekking	 hebbende	
op	 het	 dier'	 in	 1916	 met	 144	 werken	
van	 eigentijdse	 Nederlanders	 stelde	
Jessurun	 een	 kunstgeschiedenis	 van	 het	
dier	 samen	 met	 286	 reproducties.	 Hij	

Henri Teixeira de Mattos, Leeuwen, aardewerk.

Samuel Jessurun de Mesquita, Sabelantilope, 1927, 
collectie Joods Historisch Museum. Jan van Essen, Rustende leeuwin, 1885, 

olieverf op doek, Rijksmuseum.

Jaap Kaas, Schreeuwende mantelbaviaan, 1938, 
brons, Joods Historisch Museum.
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De 'Bloem en Blad'-kalenders van 
uitgeverij Van Dishoeck behoren tot 
de mooiste in Nederland uitgebrachte 
gelegenheidsgrafiek in de stijl van de 
art nouveau. Enkele teruggevonden 
ontwerptekeningen en proefdrukken 
voor de kalender van 1905 werpen een 
nieuw licht op het vakmanschap van 
grafisch ontwerpster Anna Sipkema.

Sipke van de Peppel

Uitgeverij	C.A.J.	van	Dishoeck	in	Bussum	
stond	begin	1900	bekend	om	zijn	fraaie	en	
goed	 verzorgde	 uitgaven.	 Niet	 alleen	 de	
boekbanden	 werden	 vormgegeven	 door	
kunstenaars	 als	 Simon	 Moulijn,	 Herman	
Teirlinck	en	Jan	Toorop,	ook	aan	het	andere	
drukwerk	 van	 de	 uitgeverij	 werd	 veel	
aandacht	besteed.

Een	 goed	 voorbeeld	 hiervan	 is	 de	
kalender	'Bloem	en	Blad'.	Deze	jaarkalender	
die	uitkwam	van	1901	tot	en	met	1905	was	
vormgegeven	in	de	stijl	van	de	art	nouveau.	
Voor	 de	 vormgeving	 deed	 de	 uitgeverij	
een	 beroep	 op	 twee	 jonge	 art-nouveau-
ontwerpsters,	 die	 bedreven	 waren	 in	 het	
tekenen	van	bloemen	en	planten.	De	eerste	
drie	 kalenders	 (1901,	 1902	 en	 1903)	 zijn	
gemaakt	 door	 Netty	 van	 der	 Waarden.	
Daarna	 kreeg	 Anna	 Sipkema	 twee	 keer	
opdracht	om	de	bloem-en-blad-kalender	te	
ontwerpen	(1904	en	1905).

Gedreven ontwerpster
Anna	 of	 'Annie'	 Sipkema	 (1877-1933)	

werd	 geboren	 in	 het	 Groningse	 dorpje	
Mensingeweer	 en	 groeide	 op	 in	 een	
groot,	 doopsgezind	 predikantengezin.	
Haar	 vader	was	 dominee	 in	Borne	 (1881-
88)	 en	 Edam	 (1888-1912).	 Van	 1894	 tot	
1897	 volgde	 Sipkema	 een	 opleiding	 tot	
tekenlerares	 aan	 de	 Rijksnormaalschool	
voor	 Teekenonderwijzers	 in	 Amsterdam.	
Deze	school	was	gehuisvest	 in	het	nieuwe	
Rijksmuseum	 en	 gold	 als	 de	 'hoogste	
kunstschool'	 van	 Nederland.	 Hier	 kreeg	
Sipkema	 les	 van	 de	 besten	 uit	 het	 vak	 en	
maakte	 ze	 via	 andere	 jonge	 kunstenaars	
kennis	met	de	opkomende	art	nouveau.

Begin	 1900	 werkte	 Sipkema	 als	
grafisch	 ontwerper	 voor	 uitgeverijen	 als	
H.C.A.	 Campagne,	 Egeling's	 Boekhandel,	

te	tillen.	Om	alle	verdenking	te	voorkomen,	
deelde	Sunier	passen	uit	aan	de	Wehrmacht,	
zodat	 de	 Duitse	 soldaten	 als	 het	 ware	
met	hun	neus	op	de	onderduikers	werden	
gedrukt.

Na	 de	 oorlog	 vervaardigde	 Kaas	
gewoon	 weer	 diersculpturen,	 zoals	 het	
Egbert	 Snijder	 Monument	 in	 Edam:	 een	
(Nederlandse)	 leeuw	 die	 een	 (Duitse)	
adelaar	 te	 grazen	 neemt.	Vele	 vonden	 na	
zijn	 dood	 in	 1972	 een	 permanente	 plaats	
in	 Artis,	 als	 geschenk	 van	 zijn	 weduwe.	
Kaas'	 plaats	 als	 'beeldhouwer	 van	 Artis'	
werd	 overgenomen	 door	Teeuwisse	 en	 is	
tegenwoordig	in	handen	van	Hetty	Heyster.

Begin	 twintigste	 eeuw	 kwamen	
oppassers	 en	 kunstenaars	 elkaar	 nader:	
ze	 ruilden	 lessen	 kunstgeschiedenis	 tegen	
biologie	en	kunstwerken	tegen	botten.	Ook	
namen	 oppassers	 het	 beeldhouwen	 ter	
hand:	 tijdens	 de	 Eerste	Wereldoorlog	was	
dat	reptielenverzorger	Piet	Böhncke	(1873-
1949),	 van	 wie	 nog	 een	 portret	 van	 de	
reuzenorang-oetan	 Sultan	 hangt,	 en	 die	 na	
zijn	huwelijk	met	Marie	Kelting	Artis	verliet	
om	zich	aan	de	kunst	te	wijden.	Na	de	Tweede	
Wereldoorlog	 was	 dat	 Boudewijn	 Bollée	
(1893-1957),	 eveneens	 werkzaam	 in	 het	
reptielenhuis,	die	de	betonnen	dinosauriërs	
vervaardigde	die	tegenwoordig	beklommen	
mogen	worden.	 In	het	 gangetje	 achter	het	
reptielenhuis	 werd	 hem	 atelierruimte	 ter	
beschikking	gesteld.

Tegenwoordig	 is	Artis	 groter	 dan	 ooit	
en	speelt	kunst	er	nog	altijd	een	belangrijke	
rol:	 in	 de	 tuin	 staan	 veertig	 sculpturen	
opgesteld	en	hopelijk	krijgt	het	publiek	ook	
schilderijen	te	zien	als	het	Groote	Museum	
dit	jaar	heropent.	

*	 De	 Latijnse	 spreuk	 had	
oorspronkelijk	 een	 heel	 andere	
betekenis:	 de	 natuur	 is	 sterker	 dan	
het	 aangeleerde,	 ofwel	 de	 ware	 aard	
verloochent	zich	niet.

Jaap Kaas, Nature morte, 27-8-1940, p.c.

'VERSIERINGSARBEID VAN DEN 
EERSTEN RANG'

KALENDERBLADEN VAN ANNA 
SIpKEMA

Afb. 1. Henri Borel - De leugen der eer (1903), 
bandontwerp met Turkse lelies.
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Ontwerptekeningen
Een	 paar	 jaar	 geleden	 vond	 ik	 bij	

antiquariaat	 Scheltema	 in	 Amsterdam	
zes	 aquarel-ontwerptekeningen	 en	 vijf	
bijbehorende	proefdrukken	voor	Sipkema's	
bloem-en-blad-kalender	 van	 1905.	 De	
kalenderbladen	waren	volgens	de	antiquair	
teruggevonden	 tussen	 de	 opgekochte	
restanten	 van	 boekhandel	 De	 Slegte,	
die	 in	 2013	 failliet	 was	 gegaan.	 Ze	 zijn	
waarschijnlijk	 afkomstig	 van	de	uitgever	of	
drukker	en	hadden	jarenlang	onder	op	een	
stapel	 met	 'nog	 uit	 te	 zoeken	 aankopen'	
gelegen.	 Jammer	 genoeg	 ontbraken	 er	 zes	
maanden,	maar	de	overige	bladen	waren	zo	

mooi	dat	ik	ze	niet	kon	laten	liggen.	Zowel	
de	 ontwerpen	 als	 de	 proefdrukken	 zijn	
waarschijnlijk	 niet	 vaak	 blootgesteld	 aan	
licht,	want	de	kleuren	zijn	nog	prachtig.

Op	 elk	 kalenderblad	 zijn	 gestileerde	
bloemen	 of	 bladeren	 afgebeeld,	 zoals	
dennentakken	en	pijnappels	bij	 januari	(afb.	
3),	 lelietjes-van-dalen	 bij	 februari	 (afb.	 4),	
tuinanjers	bij	maart	(afb.	5),	aronskelken	bij	
april	(afb.	6a	en	6b),	Turkse	lelies	bij	juli	(afb.	
7)	en	eikenbladeren	en	eikels	bij	december	
(afb.	 8).	 Samen	 vormen	 de	 slingerende	
wortels,	 stengels,	 bloemen	 en	 bladeren	
een	 symmetrisch	 ogende	 compositie	 met	
in	 het	 midden	 een	 open	 ruimte	 voor	 het	
maandoverzicht.

P.N.	 van	Kampen	 en	 L.J.	Veen.	Vooral	 haar	
boekbanden	 vielen	 in	 de	 smaak	 vanwege	
de	 sierlijke	 en	 elegante	 bandontwerpen	
(afb.	 1).	Daarnaast	 gaf	 Sipkema	 les	 aan	 de	
Dagteeken-	en	Kunstambachtsschool	voor	
Meisjes	 in	Amsterdam.	 In	 die	 tijd	was	 het	
gebruikelijk	 dat	 kunstenaars	 ook	 voor	 de	
klas	 stonden,	 omdat	 het	 kunstenaarschap	
–	 zeker	 voor	 vrouwen	 –	 te	 weinig	
bestaanszekerheid	bood.

Helaas	 is	 maar	 weinig	 bekend	 over	
Sipkema's	 persoonlijke	 leven.	 Volgens	 de	
spaarzame	overleveringen	van	 familieleden,	
collega's	 en	 leerlingen	 zou	 ze	 een	 stille,	
bescheiden	 vrouw	 zijn	 geweest.	 'Ze	
leefde	 een	 teruggetrokken	 leven',	 vertelt	
een	 achternicht,	 die	 haar	 oudtante	 niet	
persoonlijk	 heeft	 gekend,	 maar	 wel	

familieverhalen	 heeft	 horen	 vertellen.	Van	
haar	 kreeg	 ik	 een	 mooie	 portretfoto	 van	
een	 jonge	Anna	 Sipkema	 (afb.	 2),	 die	 met	
een	 enigszins	 terughoudende,	 maar	 ook	
zelfbewuste	 blik	 in	 de	 lens	 kijkt.	 Het	 past	
goed	bij	het	beeld	van	die	bescheiden,	maar	
tegelijk	 gedreven	ontwerpster	 en	docente,	
wier	werk	door	collega's	werd	bewonderd	
en	geprezen.	Of,	zoals	haar	achternicht	het	
verwoordt:	 'Ze	 leefde	 voor	 de	 kunst	 en	
voor	haar	leerlingen.'

Afb. 2. Anna Sipkema, foto uit het familiearchief 
Dorsman-Sipkema.

Afb. 3. Ontwerptekening voor een 
kalenderblad met dennenappels (1904).

Afb. 4. Ontwerptekening voor een 
kalenderblad met lelietjes-van-dalen (1904).

Afb. 5. Ontwerptekening voor een
 kalenderblad met tuinanjers (1904).
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de	teekening,	de	vorm	van	de	bladeren,	de	
lijningen	van	de	hoofdmotieven	zijn	op	bijna	
alle	platen	even	aardig.'

Molkenboer	 gold	 binnen	 de	 Nieuwe	
Kunst,	 de	 Nederlandse	 variant	 van	 de	 art	
nouveau,	 als	 een	 autoriteit	 op	 het	 gebied	
van	 boekversiering	 en	 toegepaste	 grafiek.	
Niet	 alleen	 ontwierp	 hij	 zelf	 boekbanden	
en	 drukwerk,	 hij	 schreef	 hier	 ook	 over	 in	
de	vakbladen.	In	deze	artikelen	benadrukte	
hij	 het	 belang	 van	een	 'rationeel'	 ontwerp,	
waarbij	 de	 decoratie	 was	 gebaseerd	
op	 de	 vorm	 en	 constructie	 van	 het	 te	
versieren	 voorwerp.	 Dit	 betekende	 voor	
een	 kalenderblad	 bijvoorbeeld	 dat	 er	 een	
logische	 vlakverdeling	 moest	 zijn	 voor	
de	 verschillende	 elementen	 waaruit	 een	
kalenderblad	 is	 opgebouwd,	 zoals	 de	
randversieringen	 en	 de	 verdeling	 van	 de	
weken	en	dagen	van	de	maand.

Sipkema's	ontwerpen	passen	niet	binnen	
deze	 'rationele'	 Nederlandse	 stijl.	 Bij	 haar	
kalenderbladen	 ligt	 de	 nadruk	 juist	 op	 de	
energieke,	 golvende	 lijnen.	 De	 versiering	
vloeit	 niet	 voort	 uit	 het	 ontwerp,	 maar	
voert	de	boventoon.	Desalniettemin	 is	het	
commentaar	van	Molkenboer	op	Sipkema's	
ontwerpen	 overwegend	 positief.	 Kennelijk	
was	de	kloof	 tussen	Nieuwe	Kunst	en	 art	
nouveau	 in	 1903	 minder	 groot	 dan	 vaak	
wordt	gedacht.

De kalender van 1905
Ook	 de	 bloem-en-blad-kalender	 voor	

1905	 werd	 goed	 ontvangen	 in	 de	 pers.	
In	 Nieuws	 van	 den	 Dag	 van	 maandag	 15	
augustus	 1904	 lezen	 we:	 'Nogmaals	 heeft	
Anna	Sipkema	twaalf	tafereelen	ontworpen	
voor	een	nieuwen	omslagkalender	 "Bloem	
en	 blad".	 (...)	 De	 groote	 vraag,	 of	 zij	
haren	 kalender	 van	 verleden	 jaar,	 bij	 zoo	

beperkte	 gegevens	 als	 bloemen	 en	 bladen	
heeft	 kunnen	 overtreffen,	 kan	 gereedelijk	
bevestigend	 beantwoord	 worden.	 De	
nieuwe	 kalender	 is	 veel	 rijker	 aan	 fantasie	
en	bewerking.	Over	het	algemeen	heeft	de	
bewerkster	 den	 gestyliseerden	 vorm	 van	
den	bloemen	verlaten	en	zich	meer	tot	de	
natuurlijke	 lijnen	 gewend,	maar	 toch	 door	
groepeering	en	ornamentieke	lijnen	gewend	
haar	eigen	cachet	weten	te	bewaren.'

Ook	de	kunstrecensent	van	dagblad	De	
Tijd	 prijst	 de	 nieuwe	 kalender	 van	 harte	
aan:	 'Het	 zal	 nog	 een	 maand	 of	 vier	 vijf	
duren	 aleer	 hij	 practisch	 dienst	 kan	 doen,	
maar	 menigeen	 zal	 hem	 wel	 eerder	 een	
plaatsje	geven	aan	den	wand	om	de	prachtig	
geteekend	 en	 gekleurde	 lithografieën	 van	

Typerend	 voor	 Sipkema's	 ontwerpstijl	
zijn	de	golvende	lijnen	die	we	vooral	kennen	
van	de	Franse	en	Belgische	art	nouveau.	Haar	
energieke	 lijnenspel	 doet	 ook	 denken	 aan	
het	werk	van	Jan	Toorop	en	Gust	van	de	Wall	
Perné.	Uit	de	signatuur	op	de	proefdrukken	
blijkt	 dat	 ze	 haar	 ontwerptekeningen	 zelf	
heeft	 overgezet	 op	 de	 lithostenen	 (voor	
elke	kleur	was	een	aparte	steen	nodig).	Dit	
was	een	precisiewerkje	dat	doorgaans	door	
een	 vaklithograaf	 van	 de	 drukkerij	 werd	
gedaan.	 Sipkema	 moet	 dus	 zelf	 ook	 een	
goed	lithograaf	zijn	geweest.

Lovende kritieken
Haar	 eerste	 bloem-en-blad-kalender	

kreeg	meteen	lovende	kritieken.	Zo	schrijft	
de	 bekende	 kunstenaar	Theo	 Molkenboer	
op	14	november	1903	 in	 het	 kunstzinnige	
damesblad	 Lente:	 ''t	 is	 bepaald	 een	 zeer	
prettig	 geheel	 geworden.	 Al	 zouden	 om	
meer	dan	één	reden	de	letters	en	cijfers	niet	
altijd	even	fraai	te	noemen	zijn,	de	zeer	rijk	
afwisselende	versieringen	van	de	randen	zijn	
des	te	beter.	Ook	om	de	uitvoering	verdient	
deze	 kalender	 allen	 lof;	 niet	 alleen	 is	 de	
compositie	van	bloemslingers	in	de	randen	
dikwijls	zeer	aangenaam	van	samenstel,	ook	

Afb. 6a en 6b. Ontwerptekening en proefdruk voor 
een kalenderblad met aronskelken (1904). Afb. 7. Ontwerptekening voor een 

kalenderblad met Turkse lelies (1904).
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Roby Boes

'Mevrouw	 Broeckman	 leeft	 lang	 mèt	
kunst,	 misschien	 wel	 door	 de	 kunst,	 die	
haar	 expressiemogelijkheden	 verschaft	
en	 daardoor	 jong	 houdt.'1	 Een	 recensent	
maakt	 deze	 treffende	 opmerking	 in	 1966	
over	 de	 89-jarige	 Adrienne	 Broeckman-
Klinkhamer	(afb.	1).	Uit	onderzoek	naar	het	
vrij	 onbekende	 leven	 van	 Adrienne	 blijkt	
dat	 kunst	 daarin	 inderdaad	 de	 rode	 draad	
vormt.

Adrienne	 wordt	 op	 4	 december	 1876	
geboren	 in	 Amsterdam.	 Haar	 ouders	
Johannes	 Pieter	 Klinkhamer	 en	 Alida	
Hermina	 Antonia	 Eijmer	 krijgen	 tien	
kinderen,	 waarvan	 Adrienne	 de	 zevende	
is.	 Haar	 vader	 is	 makelaar	 en	 Adrienne	
groeit	 op	 in	 een	 welgesteld	 gezin	 op	
Snoekjesgracht	2.	In	april	1880	verhuist	het	
gezin,	 met	 hun	 inwonende	 kinderjuffrouw	
en	 twee	 dienstbodes,	 naar	 de	 P.C.	

Hooftstraat	178,	op	steenworp	afstand	van	
het	Vondelpark.	 Hier	 woont	Adrienne	 tot	
haar	 11e,	 waarna	 ze	 tot	 haar	 huwelijk	 in	
1906	op	verschillende	plekken	 in	Haarlem,	
Amsterdam	en	Santpoort	verblijft.

Adrienne	wordt	opgeleid	aan	de	School	
voor	Kunstnijverheid	 en	 aan	 de	Akademie	
voor	 Beeldende	 Kunsten	 in	 Den	 Haag,	
waar	ze	les	krijgt	van	Frits	Jansen	en	Philip	
Zilcken.2	Aan	 het	 begin	 van	 haar	 carrière	
houdt	 ze	 zich	 voornamelijk	 bezig	 met	
kunstnaaldwerk	en	volgt	ze	in	de	voetsporen	
van	 haar	 vier	 jaar	 oudere	 zus	Wilhelmina	
Francisca,	die	rond	1897	les	geeft	in	'fraaie	
handwerken'.3	 Zo	 maakt	 Adrienne	 rond	
de	 eeuwwisseling	 ontwerpen	 voor	 de	
Amsterdamse	textielwinkel	van	Margaretha	
Verwey	 en	 borduurt	 ze	 kindermutsjes	 die	
worden	 getoond	 op	 een	 Kunstnaaldwerk-
tentoonstelling	in	1904	(afb.	2).	Gedurende	
deze	 periode	 is	 Adrienne	 lid	 van	 de	
kunstenaarsvereniging	Sint	Lucas.4

Op	29-jarige	 leeftijd	 trouwt	ze	met	de	
drie	jaar	oudere	Anne	Marinus	Broeckman	
(1874-1946),	 schilder	 en	 zoon	 van	 een	
Amsterdamse	 fabrieksdirecteur.	 Ze	 laat	
het	 kunstnaaldwerk	 achter	 zich	 en	 vult	
op	 haar	 huwelijksakte	 'kunstschilderes'	 in	

Anna	Sipkema.	Uit	de	bloemen	en	bladen	die	
elke	maand	oplevert	(...)	heeft	de	teekenaar	
keurige	 motieven	 gekozen	 en	 op	 hoogst	
artistieke	 wijze	 weten	 te	 verwerken.	 Hier	
wordt	 versieringsarbeid	 van	 den	 eersten	
rang	geboden.'

Ergerlijke kronkellijnen
Toch	 was	 niet	 iedereen	 gecharmeerd	

van	 Sipkema's	 ontwerpen.	 Zo	 ergert	 de	
recensent	 van	 het	Algemeen	 Handelsblad	
zich	 aan	 de	 'quasi-moderne'	 vormgeving	
en	 de	 'onaangenaam	 felle	 kleuren':	 'De	
combinatie	van	de	bloemen	tot	een	geheel,	
dat	 een	maandkalender	omsluit,	 is	 dikwijls	
nog	 gebrekkig,	 en	 de	 teekenares	 heeft	
daarbij	 een	 ongelukkig	 gebruik	 gemaakt	
van	 allerlei	 kronkellijnen.	 (...)	 Daarbij	 zijn	
de	kleuren	op	zichzelf	niet	altijd	mooi:	het	
rood	 is	 b.v.	 onaangenaam	 fel,	 vooral	 tegen	
het	 loodgrijs,	 het	 havanabruin	 is	 ook	 niet	
mooi,	zeker	niet	tegen	datzelfde	rood.	Dat	
deze	kleuren	zoo	heftig	tegen	elkaar	staan,	
komt	voor	een	deel	zeker	wel	daardoor,	dat	
ze	nergens	door	schaduw	verzacht	zijn.'

Het	is	jammer	dat	deze	laatste	recensent	
nooit	 de	 aquarel-ontwerptekeningen	 van	
Sipkema	 heeft	 gezien,	 want	 dan	 had	 hij	
zijn	 mening	 waarschijnlijk	 bijgesteld.	 In	
tegenstelling	tot	de	litho's,	die	zijn	gedrukt	
in	twee	of	drie	krachtige,	effen	kleuren,	zijn	
de	 ontwerpen	 juist	 geschilderd	 in	 zachte,	
realistischer	kleuren.

In	totaal	heeft	Van	Dishoeck	slechts	vijf	
bloem-en-blad-kalenders	 uitgebracht,	 de	
laatste	 in	1905.	We	weten	niet	waarom	de	
uitgeverij	ermee	stopte,	maar	wellicht	had	het	
te	maken	met	een	afnemende	interesse	in	de	
'buitenlandse'	art	nouveau,	die	in	Nederland	
nooit	vaste	voet	aan	de	grond	kreeg.	Ook	
Sipkema	stopte	enkele	 jaren	 later	met	het	

ontwerpen	 van	 art-nouveauboekbanden	
en	 -gelegenheidsgrafiek.	 Haar	 laatste	
bandontwerp	 is	 uit	 1911.	 Na	 circa	 1910	
legde	ze	zich	volledig	toe	op	het	handweven.	
Vandaag	 de	 dag	 zijn	 vooral	 Sipkema's	
boekbanden	 geliefd	 bij	 verzamelaars.	
Gelegenheidsgrafiek	 van	 haar	 hand	 is	 erg	
zeldzaam	 en	 bevindt	 zich	 alleen	 in	 enkele	
particuliere	en	museale	collecties.

De afbeeldingen bij dit artikel zijn (tenzij 
anders vermeld) afkomstig uit de verzameling 
van de auteur.

Afb. 8. Ontwerptekening voor een 
kalenderblad met eikenbladeren (1904).

KUNSTENAARSMoNoGRAfIE

Adrienne Broeckman-Klinkhamer 
(1876-1976)

Afb. 1. Foto van Adrienne Broeckman-Klinkhamer, 
Stadsarchief Amsterdam/ gemaakt door Atelier J. 
Merkelbach, datering onbekend.
Afbeeldingsbestand 010164010851, Collectie 
Atelier J. Merkelbach, te downloaden via: 
archief.amsterdam/archief/10164/833).
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twee	 vrouwen	 vriendinnen	 waren	 is	 niet	
bekend;	 wel	 tekende	Adrienne	 Christina's	
portret	(afb.	3).	Adrienne	toont	werk	op	de	
laatste	 zes	 tentoonstellingen	 van	Club	De	
Tien.	Daarnaast	doet	ze	vanaf	de	jaren	tien	
geregeld	mee	aan	groepstentoonstellingen	in	
de	kunstzaal	van	Hotel	Hamdorff	en	wordt	
ze	 lid	 van	 de	Vereeniging	 voor	 Beeldende	
Kunsten	 Laren-Blaricum.7	 Een	 enkele	 keer	
exposeert	 ze	 alleen	 of	 in	 kleiner	 verband,	
onder	andere	samen	met	Ans	van	den	Berg,	
Jacoba	Surie	en	Lizzy	Ansingh.8

Opvallend	is	dat	Adrienne	aan	het	begin	
van	 haar	 carrière	 voornamelijk	 gekleurde	
tekeningen	en	etsen	exposeert,	maar	zelden	
schilderijen.	 Sprookjes	 vormen	 binnen	
haar	 oeuvre	 een	 centraal	 thema	 (afb.	 4).	
Dit	 hangt	 samen	 met	 het	 gegeven	 dat	 ze	

als	 beroep.5	 Het	 jonge	 schildersechtpaar	
verhuist	 naar	 het	 kunstenaarsdorp	 Laren	
en	krijgt	twee	dochters.	Laren	is	eind	19de	
eeuw	erg	populair	onder	kunstenaars	nadat	
kunstenaars	 als	Albert	Neuhuys	 en	Anton	
Mauve	 zich	 daar	 hadden	 gevestigd	 om	 de	
authentieke	 bevolking	 en	 het	 ongerepte	
landschap	 te	 schilderen.	Adrienne	 begeeft	
zich	 in	 Laren	 dan	 ook	 in	 een	 omvangrijk	
artistiek	milieu.	

In	 1915	 wordt	 ze	 een	 van	 de	 twee	
vrouwelijke	 leden	 van	 Club De Tien,	 een	
Gooise	 kunstenaarsvereniging	 die	 in	 1903	
was	 opgericht	 door	 schilder	 August	 Le	
Gras.	Het	andere	vrouwelijke	lid,	Christina	
Abigael	 van	 der	Willigen,	 was	 twee	 jaar	
eerder	toegetreden	ondanks	protest	van	Le	
Gras.	Hij	wenste	namelijk	geen	vrouwen	in	
de	club,	omdat	zij	toch	niet	konden	helpen	
met	 het	 uitpakken	 en	 ophangen.6	 Of	 de	

Afb. 2. Kindermutsje gemaakt door Adrienne Broeckman-Klinkhamer, ca. 1904, afgebeeld in 
tentoonstellingscatalogus De Tentoonstelling van Kunstnaaldwerk in het Museum van Kunstnijverheid te 
Haarlem, november – december 1904, 1904, z.p., plaat XI, gefotografeerd door H. Kleinmann & Cie, 
Haarlem.

Afb. 3. Portret van Christina Abigael van der Willigen 
(1850-1931), afmetingen onbekend.

Afb. 4. De stiefzusters gaan naar het bal, 1917 of 
eerder, afmetingen onbekend, tekening getoond op 
tentoonstelling in Larensche Kunsthandel in 1917.

Afb. 5. Stilleven met Japanse pop, aquarel,
 32 x 39 cm, in 2017 online geveild.

Huidige foto afkomstig van:  ha-europe.com/nl/blade
ren?aid=27&cid=16891&lid=104170.
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"Kastanjesloot"	 Mevr.	 A.	 Broeckman-
Klinkhamer:	 "een	 juffer	 in	 Santpoort"',	
Haarlems Dagblad,	30	juni	1966,	z.p.
2	 P.M.J.E.	 Jacobs,	 Beeldend Benelux: 
biografisch	handboek,	deel	3,	2000,	p.	453;	
Marjan	Groot,	Vrouwen in de vormgeving 
1880-1940,	Rotterdam	2007,	p.	497.	
3	 Groot	 2007,	 p.	 466;	 'Halven	
dagcursus,	 Fraaie	 handwerken,	
Kunstnaaldwerk',	Haarlem's Dagblad,	 28	
juni	1897,	p.	3.
4	 Groot	 2007,	 p.	 83	 en	 466;	 Met	
Sint	 Lucas	 exposeert	 ze	 in	 1901,	 1902	
en	 1903	 een	 aantal	 tekeningen	 en	
beschilderde	 meubels	 in	 het	 Stedelijk	
Museum	Amsterdam.	
5	 Noord-Hollands	 Archief,	
BS	 Huwelijk,	 aktenummer	 14,	
registratiedatum	 01-03-1906,	 online	
geraadpleegd	 op	 25	 april	 2020,	 www.
wiewaswie.nl/nl/detail/31971084
6	 Anoniem,	 'Nagelaten	 werk	 van	
Chris	 van	 der	 Willigen.'	 Laarder Bel 
Courant,	14	april	1939,	tweede	blad,	p.	5.	
Geciteerd	 in:	 Peter	C.L.	 van	 der	 Ploeg,	
'Schildersclub	 'De	Tien	 (4)',	 Historische 
Kring Laren,	online	 artikel	 geraadpleegd	
op	26	april	 2020,	historischekringlaren.
nl/schildersclub-de-tien-4/
7	 Zie	 bijvoorbeeld:	 Nathan	 Wolf,	
'De	Gooische	Tien.	Kunstzaal	Panorama,	
Amsterdam',	 De Kunst,	 jrg.	 10	 (1918),	
nr.	 534,	 p.	 360;	 H.v.C.,	 'Tentoonstelling	
van	 schilderijen	 te	 Laren	 van	 15	
juni	 tot	 15	 september',	 De Gooi- en 
Eemlander,	 4	 juli	 1914,	 p.	 2;	 H.v.C.,	
'Twaalfde	 Kunsttentoonstelling	 op	 het	
feestterrein	 van	 Hotel	 Hamdorff	 te	
Laren.'	 De Gooi- en Eemlander,	 2	 juni	
1924,	p.	6;	Zomententoonstelling	van	de	
Vereeniging	van	Beeldende	Kunstenaars	
Laren-Blaricum',	De Gooi- en Eemlander, 2	
juni	1937,	p.	5

8	 Cornelis	Veth,	'Tentoonstelling	A.C.	
van	 den	 Berg,	 J.	 Surie,	 A	 Broeckman-
Klinkhamer	en	Lizzy	Ansingh.	Larensche	
Kunsthandel.'	 Elsevier's Geïllustreerd 
Maandschrift,	 nr.	 27	 (1917),	 dl.	 53,	 p.	
483-484;	 H.v.C.,	 'Tentoonstelling	 van	
schilderijen	 en	 teekeningen	 door:	 A.	
Broeckman-Klinkhamer	 en	 Lucie	 van	
Groningen',	 De Gooi- en Eemlander, 
25	 maart	 1921,	 p.	 1;	 Anoniem,	 'De	
Vuurslag',	Nieuwe Rotterdamsche Courant,	
19	 september	 1924,	 p.	 3;	 Anoniem,	
'Tentoonstelling	 van	 Sierkunst	 door	
W.F.	 Brongersma-Klinkhamer	 te	
Bloemendaal	 en	 Grafische	 Kunst	 door	
Mevr.	 A.	 Broeckman-Klinkhamer,	 Het	
Bloemendaalsch Weekblad,	 23	mei	 1925,	
p.	3
9	 Saskia	de	Bodt	en	 Jeroen	Kapelle,	
Prentenboeken:	 Ideologie en Illustratie 
1890-1950,	Amsterdam	2003,	p.	232.
10	 RKD,	 Persdocumentatiemap	
Adrienne	 Broeckman-Klinkhamer,	
formulier	voor	de	Lexicon	van	Mak	van	
Waay	1940.
11	 Zie	 krant-	 en	 tijdschriftartikelen	
in	 eerdere	 en	 volgende	 noten.	 Voor	
een	 minder	 positieve	 reactie	 zie:	 Aty	
Greshof,	 'Over	 illustraties	 van	 eenige	
kinderboeken',	 Den Gulden Winckel, 
oktober	1914,	p.	99.
12	 H.v.C.	1921,	p.	1
13	 Anoniem	 1924,	 p.	 3;	
Tentoonstellingscatalogus	 Onze kunst 
van heden,	 Rijksmuseum	 Amsterdam,	
1939-1940,	z.p.
14	 Anoniem,	'Mevrouw	A.	Broeckman-
Klinkhamer	 in	 den	 Larensche	
Kunsthandel',	 Groene Amsterdammer,	 14	
april	1917,	p.	5.
15	 Steenhouwer	1966,	z.p.

al	 vroeg	 in	 haar	 carrière	 ook	 werkzaam	
was	 als	 illustrator	 van	 kinderboeken	 en	
tijdschriften.	 In	 1899	 illustreert	 ze	 het	
boekje	Madeliefjes	 en	 in	 1909	 voorziet	 ze	
het	kinderboek	Hansje en zijn vrienden	van	
29	pentekeningen.	Ook	maakt	ze	illustraties	
voor	tijdschriften	als	De vrouw en haar huis	
en	 Boon's geïllustreerd magazijn.9	Op	 latere	
leeftijd	gaat	haar	voorkeur	naast	sprookjes	
ook	 uit	 naar	 stillevens	 met	 bloemen	 en	
exotische	 poppen	 in	 aquarel,	 gouache	 en	
pastel.10	(afb.	5)

Adriennes	werk	wordt	gedurende	haar	
leven	 overwegend	 positief	 beoordeeld	 in	
kranten	en	tijdschriften.11	Fijn,	gedetailleerd,	
geestig	 en	 levendig	 zijn	 kenmerken	 die	
critici	 vaak	 gebruiken	 om	 haar	 werk	 te	
beschrijven	 en	 die	 terug	 te	 vinden	 zijn	 in	
de	tekening	 'De	stiefzusters	gaan	naar	het	
bal'	(afb.	4).	De	recensent	H.	van	Calcar	van	
De	Gooi-	 en	Eemlander	 is	 een	 liefhebber	
van	haar	werk.	In	een	uitgebreide	recensie	
uit	 1921	 vat	 hij	 zijn	 mening	 samen:	 'Zo	
blijkt	 […]	 dat	 mevrouw	 Broeckman-
Klinkhamer	niet	uitsluitend	met	haar	geest	
en	teekenpen	leeft	 in	het	rijk	der	 fantasie,	
waaruit	zij	hare	vaak	geestige,	steeds	fijne,	
uiterst	 gedetailleerde	 en	 toch	 levendige	
sprookjes	 put.	 […]	 zij	 beoefent	 met	 niet	
minder	succes	de	schilderkunst	in	aquarel,	
zooals	een	paar	zeer	mooie	koppen	[…]	op	
verblijdende	 wijze	 aantonen.'12	 Opvallend	
is	 dat	 ze	 vaker	 illustratief	 en	 autonomer	
werk	 naast	 elkaar	 exposeert.13	Voor	 haar	
deed	 het	 eerste	 waarschijnlijk	 niet	 onder	
voor	 het	 laatste.	 Door	 het	 overwegend	
illustratieve	 karakter	 valt	 haar	werk	 soms	
juist	op	in	tentoonstellingen	van	beeldende	
kunst	en	wordt	het	uitgebreider	besproken	
in	 recensies,	 'juist	 omdat	 haar	 arbeid	 zo	
geheel	 apart	 tusschen	 die	 der	 andere	
schilderessen	staat.'14

Na	 de	 dood	 van	 haar	 man	 in	 1946	
verhuist	 Adrienne	 naar	 Santpoort.	 Ook	
daar	 blijft	 ze	 actief	 als	 kunstenaar	 en	 zelfs	
op	 89-jarige	 leeftijd	 is	 ze	 nog	 werkzaam,	
zoals	 blijkt	 uit	 een	 solotentoonstelling	 in	
1966.15	Ruim	tien	jaar	later,	op	12	april	1976,	
overlijdt	Adrienne	 Broeckman-Klinkhamer	
op	99-jarige	leeftijd	na	een	leven	gevuld	met	
kunst.	Haar	werk	bevindt	zich	in	de	collectie	
van	het	Drents	Museum	(onder	meer	afb.	6)	
en	verschijnt	af	en	toe	nog	op	veilingen.

Noten
1	 RKD,	 Persdocumentatiemap	
Adrienne	 Broeckman-Klinkhamer,	
Hein	 Steenhouwer,	 'Expositie	 in	 de	

Afb. 6. Knielend vrouwelijk naakt, ets,
 Collectie Drents Museum, inv.nr. E1984-530.
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een	zuiver,	minimalistische	eenvoud.	Gerrit	
Rietveld,	 architect	 en	 meubelontwerper,	
heeft	 twee	 ontwerpen	 gemaakt,	 waarvan	
het	eerste	uit	1925	grote	bekendheid	heeft	
gekregen	 en	met	 zijn	 soberheid	 lange	 tijd	
gezichtsbepalend	 is	 geweest	 voor	 het	
modernisme	in	de	typografie.

De	economische	situatie	na	1930	leidde	
tot	een	realistischer	tendens,	die	kan	worden	
samengevat	 als	 Nieuwe	 Zakelijkheid.	 De	
directeur	 van	 drukkerij	 Lumax,	 Andries	
Oosterbaan,	werkte	als	ontwerper	volgens	
de	 theorie	van	de	Nieuwe	Typografie,	met	
strakke	 schreefloze	 lettertypes,	 grote	 en	
vette	 lettercorpsen,	 diagonaal	 geplaatste	
beeldelementen,	 constructies	 op	 basis	 van	
geometrische	figuren	en	sober	kleurgebruik,	
vooral	zwart	met	als	steunkleur	rood.	Ook	
paste	 hij	 fotomontages	 toe	 en	 werkte	 hij	
samen	 met	 fotografen	 van	 De	 Nieuwe	
Fotografie	 met	 scherpe	 en	 heldere	

foto's,	 bijzondere	 beeldafsnijdingen	 en	
perspectieven.	Een	goed	voorbeeld	daarvan	
zijn	de	foto's	van	De	Hef,	de	legendarische	
brug	in	Rotterdam,	gemaakt	door	Germaine	
Krull.	

De	 auteur	 wil	 in	 woord	 en	 beeld	
aantonen	dat	het	tijdschrift	en	de	uitgeverij	
De Gemeenschap	 van	 groot	 belang	
zijn	 geweest	 voor	 het	 modernisme	 in	
Nederland.	De	weergave	 van	de	omslagen	
van	 tijdschrift	 en	 boeken,	 en	 nog	 ander	
drukwerk,	ondersteunen	deze	opvatting.	Dit	
boek	toont	aan	dat	De	Gemeenschap	niet	
alleen	maar	een	literair	tijdschrift	was,	maar	
vooral	 in	 de	 vormgeving	 een	 belangrijke	
vertegenwoordiger	van	het	Modernisme.	

De	 tentoonstelling	De Gemeenschap en 
het modernisme	in	het	museum	Meermanno	
wordt	 nu	 gehouden	 van	 13	 juni	 tot	 6	
september.

De Gemeenschap en het modernisme
Lex	van	den	Haterd
Uitgeverij	 Het	 Lood	 te	 Leiden,	 april	
2020.
ISBN	978-90-823142-2-0.	€	25.

Irene van Geest

Wie	 in	 zijn	 jeugd	 nog	 Bordewijk	 heeft	
gelezen	'voor	de	lijst',	herinnert	zich	mogelijk	
nog	 de	 omslagen	 van	 Blokken,	 Knorrende	
Beesten	 en	 Bint,	 met	 modernistische	
typografie	uit	de	jaren	dertig	
van	 een	 Utrechtse	 uitgeverij	
die	 ook	 het	 maandblad	 De 
Gemeenschap	 uitgaf.	 Vanaf	
1925	 verscheen	 zeventien	
jaar	 lang	 dit	 blad	 met	 een	
opvallend	 vormgegeven	
omslag,	elke	keer	van	de	hand	
van	 een	 andere	 ontwerper.	
Onder	 die	 ontwerpers	
waren	 bekende	 architecten	
als	 Willem	 Maas,	 Sybold	
van	 Ravenstein	 en	 Gerrit	
Rietveld.	 Mede	 dankzij	 hun	
werk	 was	 het	 tijdschrift	 De 
Gemeenschap	 van	 groot	 belang	 voor	 het	
modernisme	in	Nederland.

Dat	 het	 niet	 dezelfde	 aandacht	 heeft	
gekregen	 als	 Wendingen	 en	 De	 Stijl	 heeft	
mogelijk	mede	 te	maken	met	 het	 hybride	
karakter	van	het	tijdschrift.	Zo	modern	als	
het	 in	de	vormgeving	was,	 zo	anti-modern	
kon	 het	 zijn	 qua	 inhoud	 en	 richting.	 Het	
eerste	 nummer,	 met	 een	 afbeelding	 van	
Christus,	 sloot	 aan	 bij	 de	 richting	 die	 na	
de	Eerste	Wereldoorlog	het	herstel	van	de	
oude	katholieke	waarden	wilde	bevorderen	
om	de	wereld	niet	ten	onder	te	laten	gaan,	

in	een	internationale	oriëntatie	waarin	men	
cultuur	 en	 maatschappelijke	 kwesties	 met	
elkaar	wilde	verzoenen.	

Een	 andere	 reden	 waarom	 de	
belangstelling	 voor	 De Gemeenschap	 aan	
de	magere	kant	 is	gebleven,	heeft	mogelijk	
te	 maken	 met	 de	 politieke	 belangstelling	
van	 enkele	 redacteuren,	 die	 steeds	
nationalistischer	 werd.	 In	 1933	 verlaat	
onder	 anderen	 Albert	 Kuyle	 de	 redactie	
om	De Nieuwe Gemeenschap	op	te	richten,	
een	 tijdschrift	 dat	 zich	 meer	 en	 meer	 in	
fascistische	richting	ontwikkelt.	

De Gemeenschap	zelf	blijft	democratisch	
gezind	 en	 onder	 de	 redactie	 van	 Jan	

Engelsman	 en	 Anton	 van	
Duinkerken	 verschijnen	 er	
kritische	 artikelen	 over	 het	
nationaal-socialisme.

In	1943	wordt	het	laatste	
nummer	 gedrukt,	 maar	 niet	
meer	 verspreid	 vanwege	 het	
verbod	van	de	bezetter.

De	 eerste	 jaren	 waren	
omslagen	 en	 illustraties	 vaak	
expressionistisch	 figuratief,	
ontworpen	door	Jozef	Cantré,	
Charles	 Eyk	 en	 Charles	
Nijpels.	 Tegelijkertijd	 kwam	

het	constructivisme	op,	dat	vanuit	Rusland,	
via	 Berlijn	 en	 Bauhaus	 ook	 in	 Nederland	
navolging	 kreeg.	Willem	Maas,	 de	 architect	
die	 bijdragen	 levert	 over	 het	 Nieuwe	
Bouwen,	ontwierp	ook	vijf	omslagen,	waarbij	
hij	 gebruik	maakte	 van	 lijnen,	 rechthoeken	
en	cirkels	in	twee	of	drie	primaire	kleuren.	
Sybold	 van	 Ravenstein,	 eveneens	 architect,	
gebruikte	 dezelfde	 beeldelementen,	 maar	
frivoler,	met	 aandacht	 voor	 gebogen	 lijnen	
en	 ornamenten.	 Een	 van	 de	 mooiste	
ontwerpen	 is	 wel	 de	 boekomslag	 van	
Paradise Regained	 van	Hendrik	Marsman	 in	

BoEKBESpREKING (1)

Bruno Taut. De fantasie voorbij
Alice	 Roegholt,	 Ton	 Heidra,	 Laura	
Lubbers,	 Jürgen	 Stoye,	 Nadia	Abdekaui	
en	Nikki	Manger
Amsterdam	(Museum	Het	Schip),	2020.
ISBN	978-90-829211-2-0.

Michel Didier

Bruno	Taut	(1880-1938)	wordt	geboren	
in	 Koningsbergen,	 het	 huidige	 Kaliningrad.	
Voor	 hij	 zich	 in	 1909	 als	 zelfstandig	
architect	 vestigt,	 studeert	 en	 werkt	 hij	 bij	
zeer	 uiteenlopende	 bouwmeesters	 op	
uiteenlopende	plaatsen:	bij	Fritz	Neugebauer	
in	Hamburg,	bij	Franz	Fabry	 in	Wiesbaden,	
bij	Bruno	Möhring	in	Berlijn	(waar	hij	kennis	
van	glas	en	beton	opdoet)	en	bij	Theodor	
Fischer	 in	Stuttgart	 (waar	hij	 zich	verdiept	
in	 stedenbouw).	 Samen	 met	 de	 architect	

BoEKBESpREKING (2)

Bruno Taut, 1880-1938.
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"Om	 onze	 beschaving	 op	 een	 hoger	
plan	 te	 krijgen,	 zijn	 we	 gedwongen,	 of	 we	
het	 willen	 of	 niet,	 om	 onze	 bouwkunst	
te	 veranderen.	 En	 dat	 zal	 alleen	 mogelijk	
zijn	 als	 we	 de	 kamers	 waarin	 we	 wonen	
bevrijden	 van	 hun	 afgesloten	 karakter.	 Dit	
kunnen	 we	 echter	 alleen	 doen	 door	 een	
glazen	 architectuur	 in	 te	 voeren,	 die	 het	
licht	 van	 de	 zon,	 van	 de	 maan	 en	 van	 de	
sterren	 doorlaat	 in	 de	 kamers,	 niet	 alleen	
door	 een	 paar	 ramen,	maar	 door	 zo	 veel	
mogelijk	muren,	die	geheel	uit	glas	moeten	
bestaan	-	uit	gekleurd	glas."	

De	 voorloper	 van	 dit	 ideaal	 is	
middeleeuws:	 'Der	 gotische	 Dom	 ist	 das	
Präludium	 der	 Glasarchitektur'.	 Grappig	
genoeg	zijn	de	ontwerpen	van	de	Gläserne	
Kette	 geen	 kerkgebouwen,	 maar	 theaters,	
musea	en	monumenten.	Hoog	in	de	Alpen,	
dat	wel.

Andere	 expressionistische	 architecten	
krijgen	wel	opdrachten	begin	 jaren	twintig.	
Hans	 Poelzig	 verbouwt	 het	 Großes	
Schauspielhaus	 in	 1919	 tot	 een	 gotische	
druipsteengrot	 met	 geheimzinnige	

belichting	(helaas	in	de	DDR	gesloopt).	Fritz	
Höger	ontwerpt	in	Hamburg	het	Chile-Haus	
(1922-24)	in	scheepsvorm,	als	puntige	versie	
van	 het	 Scheepvaarthuis	 in	 Amsterdam.	
Erich	 Mendelsohn	 maakt	 in	 Potsdam	 het	
opvallendste	expressionistische	gebouw	van	
Berlijn,	de	Einsteinturm	(1919-22).	In	Berlijn	
zelf	ontwikkelt	hij	zich	tot	de	succesvolste	
expressionistische	architect,	met	opdrachten	
van	rijke	particulieren	(Karolingerplatz,	1922;	
Haus Dr. Sternefeld,	1923)	en	de	vakbonden	
(Haus des Deutschen Metallarbeiter-
Verbandes,	1929-30).	Ook	hij	helt	 langzaam	
over	 naar	 het	 functionalisme	 (net	 als	
het	 Bauhaus	 in	 Weimar)	 en	 combineert	
expressionistische	 elementen	 met	 Nieuw-
Zakelijke	 (Mossehaus,	 verbouwing	 1921-
23;	 Lichtspielhaus Universum,	 Lehninerplatz,	
1926-31).	

Hablik	en	Finsterlin	zien	hun	ontwerpen	
slechts	 gebouwd	 als	 theaterdecors;	 de	
populairste	 expressionistische	 bouwsels	
zijn	 sowieso	filmdecors,	 van	de	 kronkelige	
straten	 in	 Das Kabinett des Dr. Caligari 
(1919)	 en	 Der Golem (1920)	 tot	 de	
toekomstontwerpen	in	Metropolis	(1925).	

Franz	Hoffmann	en	later	zijn	jongere	broer	
Max	 bouwt	 hij	 Berlijn	 aan	 woningen,	 met	
voor	het	eerst	zijn	gebruik	van	opvallende	
kleuren:	 de	 tuinstad	 Falkenberg	 krijgt	 als	
bijnaam	'Tuschkastensiedlung'.

In	 1914	 organiseert	 de	
Deutsche	 Werkbund	 in	 Keulen	 een	
bouwtentoonstelling,	 waarvoor	 Taut	 een	
'Glashaus'	 ontwerpt:	 een	 utopische	 koepel	
van	licht	en	kleur	in	glas	en	beton.

Tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	neemt	
Taut	 de	 bouw	 van	 een	 kruitfabriek	 op	
zich,	 zodat	 hij	 geen	 frontdienst	 hoeft	 te	
verrichten.	 Door	 de	 Novemberrevolutie	
in	Duitsland	in	1918	wordt	hij	geïnspireerd	
om	een	revolutionaire	kunstenaarsgroep	te	
stichten,	de	Arbeitsrat	für	Kunst,	in	navolging	
van	de	soldaten-	en	arbeidersraden.	Samen	
met	Gropius	en	Hans	Scharoun	eist	hij	het	
slechten	 van	 de	 huidige	 fundamenten	 van	
de	 architectuur	 en	 de	 verdwijning	 van	 de	
persoonlijkheid	van	de	kunstenaar.

De glazen ketting
In	 het	 chaotische	 naoorlogse	

Duitsland,	 met	 geldontwaarding,	 sociale	
onrust	 en	 politieke	 moorden,	 wordt	 zeer	
weinig	 gebouwd	 en	 jonge	 architecten	
krijgen	 geen	 enkele	 opdracht.	 Taut	
richt	 de	 architectengroep	 Die Gläserne 
Kette	 op,	 waarin	 een	 hooggestemd,	
expressionistisch	 ideaal	wordt	nagestreefd:	
een	 hyperindividuele	 bouwkunst,	
geïnspireerd	op	expressionistische	schilder-	
en	 beeldhouwkunst	 en	 strevend	 naar	
de	 glazen	 'kathedraal	 van	 de	 toekomst'.	
De	 ver	 uit	 elkaar	 wonende	 deelnemers	
schrijven	 elkaar	 geheime	 brieven	 onder	
een	 pseudoniem:	Walter	 Gropius	 ('Mass'),	
Wenzel	 Hablik	 (W.H.),	 Hans	 Scharoun	
('Hannes'),	 Hans	 Luckhardt	 ('Angkor'),	
Wassily	 Luckhardt	 ('Zacken'),	 Hermann	
Finsterlin	('Prometh')	en	de	broers	Max	en	
Bruno	Taut	 ('Glas').	Hun	 briefwisseling,	 die	
loopt	 van	 november	 1919	 tot	 december	
1920,	wordt	 gepubliceerd	 in	 het	 tijdschrift	
Frühlicht	 in	 1921.	Tauts	 uitgangspunt	 was	
de	 utopische	 tekst	 van	 de	 dichter	 Paul	
Scheerbart	uit	1914,	Glasarchitektur:

Bruno Taut, Glashaus, 1914. Reconstructie door 
architectuurstudenten, Verenigde Staten.

Bruno Taut, Alpine Architektur, 1917.

Bruno Taut, Siedlung Schillerpark, 1924, Berlijn.

Bruno Taut & Martin Wagner, Hufeisensiedlung, 
1925-33, Berlijn-Britz.
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Taut-Oud
In	 de	 catalogus	 van	 de	 tentoonstelling	

worden	Tauts	banden	met	Nederland	breed	
uitgemeten:	 aan	een	 aantal	 bezoeken	hield	
hij	contacten,	zelfs	vriendschappen	over	met	
meer	 en	 minder	 bekende	 architecten	 van	
de	 uiteenlopende	 richtingen	Amsterdamse	
School,	 De	 Stijl	 en	 het	 Nieuwe	 Bouwen.	
Hij	beschouwde	de	Nederlandse	moderne	
architectuur,	die	zich	dankzij	neutraliteit	 in	
de	oorlog	 zuiver	had	kunnen	ontwikkelen,	
als	 één	 geheel,	 van	 Michiel	 de	 Klerk	 tot	
Gerrit	Rietveld	en	 Jaap	Oud	-	 tot	chagrijn	
van	 Oud	 overigens	 -,	 later	 van	 Opbouw	
(Rotterdam)	tot	De	8	(Amsterdam).

In	 tal	van	Tauts	bouwsels	vanaf	1920	 is	
de	Nederlandse	invloed	te	zien;	omgekeerd	
is	 het	 stevige	 kleurgebruik	 in	 een	 aantal	
Nederlandse	 ontwerpen	 onmiskenbaar	
Taut.	 Ook	 vele	 jaren	 na	 diens	 dood	 ging	
de	 herwaardering	 van	 Taut	 in	 Berlijn	
gepaard	 met	 een	 complete	 woonwijk	 in	
Almere:	de	Regenboogwijk,	een	ode	aan	de	
architectonische	zeggingskracht	van	kleur.

De	 catalogus	 bij	 de	 tentoonstelling	 in	
't	Schip	is	mooi	uitgegeven,	met	veel	foto's	
van	 de	 huidige	 staat	 van	 de	 besproken	
gebouwen	 –	 bijna	 allemaal	 van	 de	 auteurs	
–	en	veel	oude	 foto's	die	niet	op	 internet	
te	 vinden	 zijn.	 Helaas	 laten	 de	 scherpte	
en	 uitgerekend	 de	 kleuren	 van	 de	 foto's	
te	 wensen	 over.	 De	 eerste	 artikelen	
getuigen	 van	 gedegen	 onderzoek	 en	
archief	 spitten,	 maar	 zijn	 in	 korte,	 dorre	
zinnen	 geschreven	 met	 het	 oog	 op	 een	
volstrekt	onwetend	publiek	en	daarmee	het	
tegendeel	 van	 meeslepend	 en	 inzichtelijk.	
Geen	 leeuwen-,	 maar	 eekhoornkost.	 Met	
de	 gelukkige	 uitzondering	 van	 het	 artikel	
over	 kleurtheorie	 ('Kleurenkosmos'	 door	
Jürgen	 Stoye),	 waar	 voor	 het	 eerst	 een	
theoretisch	 'moment'	 in	klinkt.	Hier	wordt	
Tauts	 expressionisme	 in	 verband	 gebracht	
met	 dat	 van	 Kandinsky	 en	 het	 Bauhaus,	
maar	ook	met	de	kleurencirkels	van	Goethe	
en	Adolf	Hölzl.

De	 laatste	 twee	 artikelen	 lijken	
op	 de	 hurken	 te	 zijn	 geschreven	
door	 minderjarige	 stageaires	 met	 een	
onvoldragen	 taalverwerving.	 In	 dat	 over	
het	veelbelovende	onderwerp	oriëntalisme	
in	 Tauts	 werk	 worden	 onvoorstelbare	
platitudes	 aaneengeregen	 in	 brugklasproza	
en	in	dat	over	restauratie	en	herwaardering	
bestaat	 de	 historische	 context	 eveneens	
uit	 niets	 dan	 tenenkrommend	 verwoorde	
gemeenplaatsen.	Jammer.	Taut	en	Het	Schip	
verdienen	beter.

Amsterdamse School in Berlijn
In	 1919	 wordt	 Walter	 Gropius	

directeur	 van	 het	 Bauhaus	 in	 Weimar,	
waar	 hij	 probeert	 het	 expressionistische	
ideaal	 te	 verwerkelijken:	 in	 het	 manifest	
staat	 al	 een	 houtsnede	 van	 een	 glazen	
kathedraal	 in	de	bergen.	De	eerste	proeve	
wordt	 het	 Haus Sommerfeld	 in	 West-
Berlijn,	 een	 totaalkunstwerk	 waar	 een	
aantal	 Bauhausdocenten	 en	 -leerlingen	
aan	bijdraagt.	Als	het	 stof	van	de	revolutie	
is	 opgetrokken,	 krijgen	 de	 Tauts,	 de	
Luckhardts,	Finsterlin,	Gropius	en	Scharoun	
in	het	deels	socialistisch	geregeerde	Berlijn	
opdrachten	 voor	 volkswoningbouw	 in	
zogeheten	 Siedlungen,	 waar	 een	 enorme	
behoefte	 aan	 is.	 De	 planmatige	 bouw	 van	
arbeiderswoningen	 in	 Berlijn,	maar	 ook	 in	
Frankfurt	en	Wenen,	is	afgekeken	van	Plan-
Zuid	 in	Amsterdam.	 Ook	 de	 architectuur,	
met	 leuke	 dingen	 voor	 gewone	 mensen,	
zoals	 sculpturen	 en	 baksteenversieringen,	
is	 ontleend	 aan	 de	 Amsterdamse	 School.	
Bruno	Taut	 ontwerpt	 kolossale	 projecten,	
zoals	 de	 Hufeisensiedlung	 en	 de	 Onkel-
Tom-Siedlung,	 maar	 ook	 kleinschalige	
appartementengebouwen	 en	 villa's	 in	
Dahlem	 en	 Zehlendorf.	 In	 acht	 jaar	 tijd	
ontwerpt	hij	12.000	woningen	voor	Berlijn.

Ondertussen	is	in	de	kunstenaarskolonie	
Worpswede,	 nabij	 Bremen,	 een	 aantal	
baksteengebouwen	 in	 expressionistische	
stijl	 neergezet,	 ontworpen	 door	 de	
beeldhouwer	Bernhard	Hoetger,	die	ook	een	
straat	 in	Bremen	op	dergelijke	wijze	heeft	
vormgegeven	 voor	 koffieondernemingen	
HAG.	 Schrijver	 Edwin	 Koenemann	
ontwerpt	 voor	 Worpswede	 een	 ronde	
houten	 woning,	 die	 al	 snel	 de	 Käseglocke	
(kaasstolp)	wordt	genoemd;	pas	in	de	jaren	
tachtig	wordt	ontdekt	dat	het	ontwerp	van	
Taut	is	gestolen.

Japan en Turkije
In	 1932	 krijgt	 Taut	 een	 opdracht	

in	 Moskou	 voor	 de	 inrichting	 van	 een	
kantoor	 voor	 het	 stadsbestuur.	 In	 februari	
1933	 keert	 hij	 ontgoocheld	 terug	 naar	
Berlijn,	 maar	 daar	 vindt	 hij	 geen	 werk	
meer.	 Door	 de	 nazi's	 wordt	 Taut	 voor	
'cultuurbolsjewiek'	 uitgemaakt	 en	 zijn	
hoogleraarschap	 wordt	 hem	 afgenomen.	
Hij	vlucht	naar	Zwitserland	en	vestigt	zich	
vervolgens	 in	Takasaki	 (Japan).	 Hij	 schrijft	
er	 drie	 boeken	 over	 Japanse	 architectuur,	
maar	krijgt	geen	bouwopdrachten.	 In	1936	
biedt	Turkije	Taut	een	functie	als	hoogleraar	
architectuur	aan	de	Academie	voor	Schone	
Kunsten	in	Istanboel	aan.	Taut	neemt	de	baan	
aan	 en	 krijgt	 daarnaast	 in	Turkije	 diverse	
overheidsopdrachten.	 Naast	 zijn	 eigen	
woning	in	Istanboel	zijn	dat	schoolgebouwen	
in	Ankara	(de	reusachtige	faculteit	Filologie	
van	de	nieuwe	universiteit)	en	Trabzon.	

Bruno	Taut	overlijdt	in	1938	op	58-jarige	
leeftijd	 te	 Istanboel	 aan	 een	 astma-aanval.	
Vlak	voor	zijn	dood	ontwerpt	hij	de	katafalk	
van	Atatürk.	Als	 eerste	 niet-moslim	wordt	
hij	 begraven	 in	 de	 begraafplaats	 voor	
martelaren	in	Edirnekapı.

Bruno Taut, Siedlung Paradies, 1929-33, 
Berlijn-Bohnsdorff.

Bruno Tauts Heim Ferienhaus in de 
Hufeisensiedlung.
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schenker	 als	 namen	 niet	 eenduidig	 zijn	
ingevoerd.	Het	kost	musea	veel	menskracht	
om	 al	 die	 gegevens	 na	 te	 lopen	 en	 te	
corrigeren.	Er	is	veel	achterstallig	werk.	Zo	
was	 het	 ook	 gesteld	met	 het	 bestand	 van	
het	Drents	Museum.	Naast	het	databestand	
kreeg	ik	van	het	museum	ook	een	overzicht	
van	de	beschikbare	afbeeldingen.

De selectie van objecten
Om	 objecten	 voor	 de	 publicatie	 te	

selecteren	 moest	 eerst	 het	 Excel-bestand	
bewerkt	worden.	Dat	gebeurde	in	meerdere	
stappen.	
•	 Sorteren	op	de	methode	van	verwerving.	

Hieruit	 bleek	 dat	 52%	 was	 verworven	
via	schenking,	11%	via	legaten,	33%	was	
onbekend	 en	 4%	 overige	 verwerving,	
waaronder	 ruiling	 met	 het	 Drents	
Museum.

•	 Na	 een	 herordening	 van	 de	
geselecteerde	 schenkingen	 en	 legaten	
werd	de	schrijfwijze	van	alle	namen	van	
personen	 (vervaardiger	 en	 schenker/
nazaat)	uniform	gemaakt.

•	 Hierna	 werd	 er	 gesorteerd	 op	
kunstenaar	 en	 schenker.	 De	 schenker	
was	niet	per	se	een	nazaat.

•	 Het	selecteren	van	de	objecten,	waarbij	
een	 duidelijke	 familierelatie	 moest	
bestaan	tussen	kunstenaar	en	nazaat,	was	

de	 volgende	 stap.	Het	 is	 goed	mogelijk	
dat	hierbij	een	enkele	familierelatie	over	
het	hoofd	is	gezien.

•	 Vervolgens	 kwam	 het	 sorteren	 van	 de	
objecten	per	kunstenaar	op	categorieën	
die	 we	 hadden	 bedacht	 (voorwerpen,	
beelden,	edelsmeedkunst,	glas,	keramiek,	
meubilair,	grafiek,	schilderijen,	tekeningen	
en	textiel).

•	 Samen	met	Dé	Reijne	werd	er	vervolgens	
een	willekeurige	keuze	gemaakt	van	een	
werk	 uit	 de	 verschillende	 categorieën	
van	een	kunstenaar.

Nadat	 de	 laatste	 stap	 was	 genomen,	
moest	gekeken	worden	of	van	het	gekozen	
object	 een	 afbeelding	 beschikbaar	 was.	
Helaas	 bleek	 dat	 het	 overgrote	 gedeelte	
van	 onze	 selectie	 nog	 niet	 gefotografeerd	
was.	 Na	 overleg	 bleek	 het	 Drents	
Museum	(directeur	Harry	Tupan	en	enkele	
medewerkers)	 van	 harte	 bereid	 om	 de	
objecten	 waarvan	 nog	 geen	 afbeelding	
beschikbaar	was	 zo	 snel	mogelijk	 te	 laten	
fotograferen.

Inhoud en vormgeving
Ook	 Dé	 Reijne	 kon	 nu	 aan	 de	 slag	

met	 het	 schrijven	 van	 intro's	 voor	 de	
verschillende	 categorieën	 en	 het	 opstellen	
van	korte	kunstenaarsbeschrijvingen.	Na	de	
ontvangst	 van	 alle	 gevraagde	 afbeeldingen	
kon	ik	mij	buigen	over	de	afbeeldingen	om	
objecten	waar	 nodig	 los	 te	maken	 van	 de	
achtergrond	om	ze	beter	tot	hun	recht	te	
laten	komen.
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Nalatenschap van de SSK 1900
Dit kijkboek is bedoeld om een impressie te geven van een collectie die 
in vele jaren is opgebouwd. Het bevat een greep uit de collectie van de 
Stichting Schone Kunsten rond 1900 die in 2017 is overgedragen aan het 
Drents Museum. De collectie is ontstaan uit schenkingen van nazaten van 
kunstenaars uit de periode 1890 tot 1940. 
2020 / Stichting Schone Kunsten rond 1900 (opgeheven in 2017) 

impressie collectie

stichting schone kunsten 

rond 1900

door nazaten 
geschonken

Omslag ontwerp. 
Op de achterkant een stukje van het Excelbestand.

Eef de Hilster

Ik	was	vereerd	dat	het	voormalige	SSK-
bestuur	mijn	idee	omarmde	voor	de	opzet	
voor	een	herinneringsboek	ter	gelegenheid	
van	de	overdracht	van	de	collectie	van	de	
Stichting	 Schone	 Kunsten	 rond	 1900	 aan	
het	 Drents	 Museum	 in	 2017.	 Er	 kwam	
een	 budget	waarmee	Dé	Reijne	 en	 ik	 het	
herinneringsboek	 mochten	 maken.	 Nu	 is	
een	 idee	 zo	 geopperd,	maar	 de	 uitvoering	
is	 iets	 anders.	 Het	 uitgangspunt	 van	 mijn	
voorstel	was	dat	je	met	de	publicatie	recht	
moest	doen	aan	de	totstandkoming	van	de	
collectie.	Nazaten	van	kunstenaars	zochten	
in	de	jaren	zestig	een	goed	onderkomen	voor	
objecten	en	documentatie	van	kunstenaars	
in	hun	familie.	In	de	nalatenschappen	zat	een	
diversiteit	aan	kunstwerken,	voorstudies	en	
voorwerpen.

De collectiegegevens
Het	 Drents	 Museum	 heeft	 zijn	

collectie	 geregistreerd	 in	 Adlib,	 een	

registratieprogramma	dat	door	vele	musea	
wordt	gebruikt.	De	 in	Adlib	geregistreerde	
SSK-collectie	 omvatte	 in	 december	
2017	 bijna	 18.000	 objecten	 in	 diverse	
categorieën.	Het	aantal	objecten	varieerde	
per	 kunstenaar	 van	 1000	 tot	 ruim	 2000.	
Alle	 objecten	 in	 een	 herinneringsboek	
opnemen	zou	gekkenwerk	zijn.	Verder	bleek	
dat	een	gedeelte	van	de	SSK-collectie	was	
aangekocht	 of	 geruild.	 Bovendien	 was	 er	
werk	dat	wel	uit	een	nalatenschap	verworven	
was,	echter	niet	door	een	familielid	gemaakt,	
maar	door	andere	kunstenaars.	

De	 gegevens	 uit	 Adlib	 werden	 ons	
ter	 beschikking	 gesteld	 als	 Excel-bestand	
waardoor	 deze	 op	 vrij	 eenvoudige	 wijze	
geanalyseerd	en	gegroepeerd	zouden	kunnen	
worden	mits	alle	gegevens	op	dezelfde	wijze	
zijn	 ingevoerd.	 Uit	 eigen	 ervaring	 –	 privé	
en	 door	 betrokkenheid	 bij	 enkele	 musea	
–	 weet	 ik	 dat	 uniformiteit	 en	 inzichten	
hierbij	 in	de	loop	der	 jaren	veranderd	zijn.	
Verder	komen	er	ook	regelmatig	tikfouten	
voor.	Veel	 gegevens	 zijn	ooit	overgenomen	
van	 objectbeschrijvingskaarten	 van	 voor	
het	computertijdperk.	Kortom,	het	is	lastig	
om	 goed	 te	 sorteren	 op	 vervaardiger	 en	

Links de aangeleverde foto van object E1998-
0041 en rechts de vrijgemaakte versie die van een 
schaduw werd voorzien in het boek. 
Louis Vreugde, As in his youth, eikenhout, schenking 
J.W.G. Broekmeijer-Vreugde.
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Het	boek	moest	een	kijkboek	worden.	
Daarom	 heb	 ik	 gekozen	 voor	 een	 liggend	
A4	formaat	met	hard	kaft.	In	Door	nazaten	
geschonken	 zijn	 uiteindelijk	 170	 objecten	
van	 71	 kunstenaars	 opgenomen.	 Door	
het	 gekozen	 uitgangspunt	 zijn	 niet	 alle	
kunstenaars	in	de	SSK-collectie	opgenomen	
in	 het	 boek.	 Helaas	 zijn	 ook	 bepaalde	
categorieën,	 zoals	 glas,	
wat	 onderbelicht.	 Dit	
heeft	 te	maken	met	de	
manier	 van	 selecteren.	
Voor	 de	 geschiedenis	
van	 de	 SSK	 is	 gebruik	
gemaakt	 van	 de	 Rond 
1900-bijlage	 van	
september	2014,	50 jaar 
Stichting Schone Kunsten 
rond 1900 / 1964-2014.

Uitreiking
Helaas	 was	 door	 de	 coronacrisis	 een	

officiële	presentatie	 tijdens	de	ALV	van	de	
VVNK	 niet	mogelijk.	Het	Drents	Museum	
en	de	leden	van	de	VVNK	moesten	wachten	
op	 de	 verzending	 van	 de	 Rond 1900	 van	
april,	 waar	 Door nazaten geschonken	 werd	
meegezonden.	 Zoals	 gebruikelijk	 hebben	
Thea	 en	 ik	 de	 verzending	 gereedgemaakt.	
Samen	met	Dé	Reijne	hebben	we	 in	 twee	
auto's	 195	 kg	 papier/karton	 naar	 Post.nl	
gebracht.

Direct	 en	 indirect	 hebben	 we	 leuke	
reacties	mogen	ontvangen	op	de	publicatie.

Dat	het	boek	goed	gelezen	wordt	blijkt	
bijvoorbeeld	uit	de	volgende	reactie:	

"[…]	 En	 voor	 de	 precieze	 waarnemer	
staat	hij	ook	nog	tweemaal	op	de	achterkant.	
Dus	mij	hoor	je	niet	mopperen.	[…]"

Ook	 kwamen	 er	 twee	 aanvullingen	
en	correcties	op	de	 foto	van	het	dagelijks	
bestuur	in	1995	(p.	12):
	- mr.	Nico	Drost	moet	zijn	mr.	Jaap	
Drost.

	- derde	persoon	van	links,	aangeduid	met	
een	vraagteken,	is	de	heer	J.	Voerman.

195 kg papier en karton, klaar voor verzending.

DIGITALE RoNDLEIDINGEN EN pRESENTATIES (JUNI 2020)

Een	selectie	van	enkele	digitale	rondleidingen	en	presentaties	in	Nederlandse	musea.	
Enkele	van	de	hieronder	genoemde	websites	werden	ook	in	de	vorige	Rond 1900 
(2020	nr	2)	al	vermeld.	Musea	brengen	regelmatig,	met	name	in	deze	Corona-periode,	
veranderingen	aan	ten	aanzien	van	het	gebodene	op	hun	websites.	Het	is	mogelijk	dat	
bepaalde	digitale	presentaties	van	museum-websites	worden	verwijderd	zodra	de	'fysieke'	
tentoonstelling	weer	open	gaat.	

Alkmaar	–	Stedelijk	Museum	Alkmaar:	Collectie	Paul	Rijkens
In een video-presentatie van ongeveer 10 minuten geeft gastconservator 
Kees van der Geer (bestuurslid VVNK) een inleiding en rondleiding bij deze 
tentoonstelling: 

https://youtu.be/Am6xIfRKrcs	

Amsterdam	-	Joods	Cultureel	Kwartier:	Charlotte	Salomon	in	close-up
Een video-filmpje van iets meer dan 5 minuten, gesproken door conservator 
Mirjam Knotter: 

https://jck.nl/nl/tentoonstelling/charlotte-salomon-close	
(zie	ook	tentoonstellingsagenda	elders	in	deze	Rond 1900).	

Amsterdam	–	Museum	Het	Schip:	Bruno	Taut.	De	fantasie	voorbij
Reeds in de vorige Rond 1900 berichtten wij over de uitgebreide mogelijkheden 
om ook digitaal met deze tentoonstelling kennis te maken. Daarbij onder 
andere drie informatieve Ratatouile-tv filmpjes, waarin curator Nadia 
Abdelkaui een toelichting op de tentoonstelling geeft: 

https://www.hetschip.nl/bezoekers/activiteiten/bruno-taut
(NB:	de	VVNK	heeft	een	subsidie	aan	deze	tentoonstelling	toegekend).

Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
Vier zogenaamde Museum View-weergaven, virtuele 360° wandelingen door 
het museum (zie ook Rond 1900 2020 nr 2, blz. 6): 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum

Assen	-	Drents	Museum:	Barbizon	van	het	Noorden
Een korte rondleiding (+ 5 min) door conservator Annemieke Rens langs 
een aantal tentoongestelde werken: 

https://museumtv.nl/tentoonstelling/barbizon-van-het-noorden
en	dan	'minidocu'.	En	een	langere	rondleiding	(+	30	minuten)	met	Kirsten	Kampinga,	
gemaakt	voor	RTV	Drenthe	(Google:	'Kijk	hier	de	rondleiding	in	het	Drents	museum	terug').

Het verzendklaarmaken van de Rond 1900 met 
het boek als bijlage. Dit keer geen enveloppen maar 
boekverpakkingen. Even wennen.
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Den	Haag	-	Kunstmuseum:	Breitner	vs	Israels,	vrienden	en	rivalen
Een video-filmpje (+ 20 minuten) met conservator Frouke van Dijke: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/virtuele-tours-door-het-museum

Den	Haag	-	Kunstmuseum:	Virtuele	tour	Dijsselhofkamer
Een video-filmpje (+ 25 minuten) met conservator Jan de Bruijn, conservator 
Toegepaste kunst en vormgeving, door de Gerrit Willem Dijsselhofkamer: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/virtuele-tours-door-het-museum

Deurne	-	Museum	De	Wieger
Twee museumtv-filmpjes, een promo van + 1 minuut en een 'mini-docu' van 
+ 6 minuten: 

https://museumtv.nl/tentoonstelling/museum-de-wieger-collectie/
(NB:	zie	ook	de	tentoonst.agenda	in	dit	nummer,	'De	modernisten	en	Lucas	Gassel	–	een	
oude	kijk	op	het	nieuwe	landschap').

Dordrecht	-	Dordrechts	Museum
Een virtuele 360° wandeling door het museum: 

https://www.dordrechtsmuseum.nl/activiteiten/te-doen/
(op	deze	pagina	naar	beneden	'scrollen')

Enschede	-	Rijksmuseum	Twenthe:	Picasso	&	Matisse.	Beauty	is	a	line	
Een uitgebreide digitale presentatie met ruim vijftig afbeeldingen van 
tentoongestelde werken, afgewisseld met enkele toelichtende teksten en 
enkele korte filmpjes: 

https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/
en	dan	naar	'Digitale	tentoonstelling	Picasso'.	

Hattem	-	Voerman	Museum
Een virtuele 360° wandeling door het museum, met werken van o.a. Jan Voerman 
Sr, Jan Voerman Jr, en een verzameling werken van de schilderes Jo Koster: 

https://www.onlineinbeeld.nl/VirtueleTour/Hattem-VoermanMuseum

Heino	-	Kasteel	Nijenhuis
De website biedt een virtuele 360° wandeling door het museum. In de 
'moderne kamer' op de derde verdieping (navigeren m.b.v. 'floorplan' of m.b.v. 
'dollhouse') werken van Toorop, Mondriaan, Jawlensky, Gestel en anderen; 

https://www.museumdefundatie.nl/nl/kasteel-het-nijenhuis-2/

Utrecht	-	Centraal	Museum,	De	tranen	van	Eros:	Moesman,	surrealisme	en	de	seksen
Geen virtuele rondleiding maar wel een uitgebreide prsentatie van op deze 
tentoonstelling geëxposeerde werken:

https://www.centraalmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-tranen-van-eros

Veel	 tentoonstellingen	 die	 vanwege	 de	
Coronacrisis	 moesten	 worden	 gesloten,	
konden	worden	 verlengd.	Hieronder	 volgt	
een	 overzicht	 van	 zowel	 nieuwe	 als	 wel	
verlengde	tentoonstellingen.	Elders	 in	deze	
Rond 1900	 vindt	 u	 een	 lijst	 van	 enkele	
(voor	 de	 VVNK	 interessante)	 digitale	
museumpresentaties	en	op	de	achterpagina	
van	dit	nummer,	zoals	gebruikelijk,	een	lijst	van	
tentoonstellingen	 die	 in	 eerdere	 nummers	
van	 Rond 1900	 al	 werden	 besproken.	 NB:	
Informatie	 op	 websites	 van	 musea	 wordt	
op	 dit	 moment	 regelmatig	 aangepast	 en	
voor	de	planning	van	museumbezoek	is	het	
raadzaam	om	de	museumwebsite	kort	van	
tevoren	opnieuw	te	controleren.

Amsterdam	-	Joods	Historisch	Museum	
/	Joods	Cultureel	Kwartier
020-5310311	/	www.jck.nl
Charlotte Salomon in close-up; t/m 
22 november.
Charlotte	 Salomon	 (1917-1943)	 was	

een	Berlijnse	kunstacademiestudente	die	als	
joodse	vluchtelinge	in	de	jaren	1940-1942	in	
Zuid-Frankrijk	 verbleef.	 Daar	 vervaardigde	

zij	 het	 uit	 honderden	 gouaches	 bestaande	
kunstwerk	 Leben? oder Theater?.	 In	 de	
tentoonstelling	 Charlotte Salomon in close-
up	wordt	een	beeld	geschetst	hoe	de	zich	
in	 die	 tijd	 snel	 ontwikkelende	 filmcultuur	
van	invloed	was	op	het	werk	van	Charlotte	
Salomon,	 met	 verwijzingen	 naar	 films	 als	
Mädchen in Uniform,	 Das Cabinet des Dr. 
Caligari	 en	 Metropolis.	 Charlotte	 Salomon	
overleefde	de	oorlog	niet,	maar	vóór	haar	
deportatie	 naar	 Auschwitz	 had	 zij	 haar	
werk	aan	een	bekende	in	bewaring	gegeven.	
Uiteindelijk	 kwam	 Leben? oder Theater?	 via	
haar	vader,	die	de	oorlog	wel	overleefde,	in	
het	Joods	Historisch	Museum	terecht.	

Appingedam	-	Museum	Möhlman
0596-682856	/	www.museummohlmann.nl
In het spoor van Jan Mankes; t/m 28 
september.
Op	 de	 tentoonstelling	 In het spoor van 

Jan Mankes	 zijn	 slechts	een	beperkt	 aantal	
schilderijen	van	Jan	Mankes	(1989-1920)	te	
zien.	Wel	 te	 zien	 zijn	 een	 aantal	 grafische	
werken	(waaronder	kleurvarianten),	enkele	
tekeningen,	 originele	 handgeschreven	
brieven	 en	 veel	 achtergronddocumentatie	
over	 de	 kunstenaar.	 In	 de	 expositie	

TENTooNSTELLINGAGENDA 
per juni 2020

Websitebanner 'Charlotte Salomon in close-up'.

Jan Mankes, 1913-14, Gezicht op De Knijpe, 
aquarel, 13,5×17,8 cm.
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wordt	 met	 name	 aandacht	 besteed	 aan	
de	 persoonlijke	 aspecten	 van	 het	 (korte)	
leven	 van	 Jan	 Mankes,	 Onder	 de	 vele	
bijzonderheden	die	 in	deze	tentoonstelling	
te	 zien	 zijn	 bevinden	 zich	 ook	 een	 viertal	
tot	 nu	 toe	 geheel	 onbekende	werken	 van	
Jan	Mankes,	namelijk	drie	kleine	aquarellen	
alsmede	 een	mogelijk	 allerlaatste	 tekening,	
een	 uit	 1919	 daterende	 portretschets	
van	 zijn	 zoontje	Beint,	 op	dat	moment	 15	
maanden	oud.	

Den	Haag	-	Museum	Meermanno	/	Huis	
van	het	boek
070-3462700	/	www.meermanno.nl	
De Gemeenschap: herontdekt 
modernisme; t/m 6 september.
Huis	van	het	boek	toont	van	13	juni	t/m	6	

september	2020	opvallende,	modernistische	
omslagen	 van	 het	 katholieke	 tijdschrift	
De Gemeenschap	 en	 van	 boeken	 van	 de	
gelijknamige	uitgeverij	uit	de	periode	1925-
1934.	De Gemeenschap	verscheen	voor	het	
eerst	in	1925.	Ontwerpers	als	Gerrit	Rietveld,	
Sybold	 van	 Ravesteyn,	Willem	 Maas,	 Paul	
Schuitema	en	fotografen	als	Germaine	Krull	
en	 Kees	 Strooband	 werkten	mee	 aan	 het	
tijdschrift	 en	maakten	 ook	 omslagen	 voor	
boeken	 van	 auteurs	 als	Hendrik	Marsman,	
Paul	 van	 Ostaijen,	 Albert	 Helman	 en	
Ferdinand	Bordewijk.	Bij	de	tentoonstelling	
verschijnt	het	door	gastcurator	Lex	van	de	
Haterd	 geschreven	 boek	De Gemeenschap 

en het modernisme 
(Uitgeverij	 Uit	
het	 lood,	 Leiden).	

De	 VVNK	 heeft	 publicatie	 van	 dit	 boek	
gesubsidieerd	(zie	ook	elders	in	deze	Rond 
1900 een	bespreking	van	het	boek).

Deurne	-	Museum	De	Wieger
0493-322930	/	www.dewieger.nl
De modernisten en Lucas Gassel 
– een oude kijk op het nieuwe 
landschap; t/m 13 sept. 2020.
De	 collectie	 van	 Museum	 De	Wieger	

in	 Deurne	 bevat	 een	 groot	 aantal	
modernistische	 landschapsschilderijen	
en	 prenten.	 In	 het	 kader	 van	 het	 Lucas	
Gasseljaar	plaatst	het	museum	schilderijen	
en	tekeningen	van	onder	meer	Dirk	Filarski,	
Leo	 Gestel,	 Lou	 Loeber,	 Louis	 Saalborn,	
Leon	 de	 Smet,	 Jan	Wiegers	 en	 Hendrik	
Wiegersma	 naast	 prints	 van	 werken	
van	 Lucas	 Gassel	 (1490-1568).	 Vrijwel	
tegelijkertijd	met	 deze	 tentoonstelling	 (13	
juli	 t/m	 13	 september)	 is	 er	 in	 Museum	
de	Wieger	 ook	 de	 tentoonstelling	 Pieter 
Wiegersma – Veelzijdig begaafd.	

(NB:	 van	 1	 juni	 t/m	 30	 augustus	
presenteert	 Museum	 Helmond	 een	 grote	
overzichtstentoonstelling	van	Lucas	Gassel,	
onder	de	titel	Lucas is weer thuis).

Drachten	-	Museum	Dr8888
0512-515647	/	www.museumdrachten.nl
Sjoerd Huizinga, de grote 
onbekende van Yn 'e Line; t/m 25 
oktober 2020. 
Sjoerd	 Huizinga	 (1898-1972)	 was	

een	 van	 de	 vijf	 leden	 van	 de	 Friese	
kunstenaarsgroep	Yn 'e Line.	Naast	Huizinga	
bestond	 deze	 groep	 uit	 Jan	 Frearks	 van	
der	 Bij	 (1922-2013),	 Pier	 Feddema	 (1912-
1983),	 Jaap	 Rusticus	 (1913-1972)	 en	
Klaas	Koopmans	 (1920-2006).	Alle	 vijf	 zijn	
geboren	 in	het	noordoosten	van	Friesland,	
globaal	 tussen	 Dokkum	 en	 Drachten.	Alle	
vijf	waren	autodidact,	maar	alle	vijf	 kregen	
ook	 lessen	 van	 Herman	 Dijkstra	 (1904-
1976),	zelf	 sterk	beïnvloed	door	De	Ploeg.	
De	kunstenaars	 kwamen	 regelmatig	 bijeen	
om	elkaars	werk	te	zien	en	te	beoordelen.	
Hun	 thema's	 lagen	 –	 letterlijk	 –	 voor	 de	
hand:	 het	 landschap,	 de	 meren,	 schepen,	
dorpen,	 boerderijen,	 dieren,	 mensen	 uit	
eigen	omgeving.	De	Friese	naam	'Yn 'e Line'	
kwam	van	Pier	Feddema	en	verwijst	naar	de	
persoon	 die	 in	 het	 trektouw	 liep	 om	 een	
schip	 voort	 te	 bewegen	 en	 in	 een	 rechte	
lijn	 te	houden.	 In	deze	 tentoonstelling	 zijn	
een	vijftigtal	werken	 te	zien	van	het	minst	
bekende	lid,	Sjoerd	Huizinga.	

Elburg	-	Museum	Sjoel	Elburg
0525-685564	-	www.sjoelelburg.nl
Vermoorde kunst; t/m 28 november. 
Museum	 Sjoel	 Elburg	 en	 het	 Noord-

Veluws	Museum	in	Nunspeet	tonen	in	een	
gezamenlijke	 tentoonstelling,	 onder	 de	
naam	 Vermoorde kunst,	 werk	 van	 ruim	 25	
Joods-Nederlandse	 kunstenaars	 die	 in	 de	
Tweede	Wereldoorlog	 werden	 vermoord.	
In	 Museum	 Sjoel	 Elburg	 is	 het	 werk	 van	
het	bekende	kunstenaarsechtpaar	Else	Berg	
(1877-1942)	 en	 Mommie	 Schwarz	 (1876-
1942)	te	zien.	Schwarz	en	Berg	werkten	in	
een	 kleurrijke,	 decoratieve	 en	 expressieve	
stijl	 en	 werden	 beiden	 beïnvloed	 door	
de	 Bergense	 School.	 In	 de	 expositie	 in	
Nunspeet	 (al	 besproken	 in	 Rond 1900	 1,	
2020)	worden	gedurende	dezelfde	periode	
werken	van	kunstenaars	als	Baruch	Laguna,	
Meijer	Bleekrode,	Moos	Cohen,	Fré	Cohen,	
Max	 van	 Dam,	 Salomon	 Garf,	 Abraham	
Fresco,	Dinah	Kohnstamm,	Samuel	Jessurun	
de	 Mesquita,	 Marinus	 van	 Raalte,	 Lion	
Schulman	 en	 Jetty	 de	 Vries	 (1886-1942)	
tentoongesteld.

Gorssel	-	Museum	MORE
0575-760300	/	www.museummore.nl
Jan Mankes. De werkelijkheid niet; 
t/m 25 oktober. 
Ter	gelegenheid	van	de	100ste	sterfdag	

Omslag De 
Gemeenschap 6e 
jaargang, nr 3, ontwerp 
Paul Schuitema.

Gerard Hordijk (1899-1958), Notre Dame de Paris, 
olieverf op doek, niet gedateerd.

Sjoerd Huizinga, 
Zelfportret, olieverf, 
Museum Dr8888.

Else Berg, Stilleven met theeservies en fruit,
 1921, olieverf op doek,

 collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam.
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Alkmaar	-	Stedelijk	Museum	
072-5489789	/	www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Collectie Paul Rijkens; verlengd t/m 1 nov.
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1 en 2020 nr 2)

Amersfoort	-	Museum	Flehite
033-2471100	/	www.museumflehite.nl
Kunst uit Noord-Nederland – Hendrik 
Nicolaas Werkman e.v.a.; verlengd t/m 2 
augustus
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900

van	Jan	Mankes	(1889-1920)	is	er	in	Museum	
MORE	 de	 tentoonstelling	 De werkelijkheid 
niet.	In	deze	tentoonstelling	zijn	35	werken	
van	 Jan	 Mankes	 tentoongesteld	 die	 laten	
zien	 waarom	 de	 kunstenaar	 Richard	
Roland	Holst	Jan	Mankes	ooit	typeerde	als	
'Hollands	 meest	 verstilde	 schilder'.	 Naast	
schilderijen	 van	 de	 natuur	 en	 van	 dieren,	
waarmee	Mankes	zich	gedurende	zijn	korte	
leven	intens	verbonden	voelde,	zijn	er	ook	
portretten	te	zien,	waaronder	een	van	zijn	
vader	Jan	(1914)	en	een	in	1918	geschilderd	
portret	 van	 zijn	 vrouw	Annie	 Zernike,	 de	
eerste	vrouwelijke	dominee	van	Nederland.	
(NB:	 in	 een	 vorige	 Rond	 1900,	 2020	 nr	
1,	 vermeldden	 wij	 reeds	 het	 verschijnen	
van	 een	 biografie	 van	 Jan	Mankes,	 getiteld	
Schilder van tederheid,	 geschreven	 door	
Rémon	van	Gemeren.	

Staphorst	-	Museum	Staphorst
0522-462526	/	www.museumstaphorst.nl
Jo Koster, Jan Sluijter en Stien 
Eelsingh: Zij kwamen, zagen en 
schilderden Staphorst; t/m 31 
oktober.
Op	 deze	 tentoonstelling	 worden	 van	

drie	 schilders,	 Jo	 Koster	 (1868-1944),	 Jan	
Sluijters	 (1881-1957)	 en	 Stien	 Eelsingh	
(1903-1964)	 werken	 tentoongesteld	 met	
Staphorst	 als	 onderwerp.	 Jo	 Koster	 kwam	
in	 het	 begin	 van	 de	 20ste	 eeuw	 regelmatig	
in	 Staphorst	 om	 daar	 te	 schilderen,	 Jan	
Sluijters	verbleef	er	twee	zomers	(1915	en	
1916),	 Stien	 Eelsingh	 kwam	 in	 1942	 naar	
Staphorst	 en	 ging	 er	 nooit	meer	weg.	De	
expositie	 laat	 de	 verschillende	 visies	 van	
deze	drie	kunstenaars	op	Staphorst	en	zijn	
bewoners	zien.	De	nadruk	daarbij	ligt	op	de	
Staphorster	vrouw	en	haar	omgeving.	

Utrecht	-	Centraal	Museum
030–2362353	-	www.centraalmuseum.nl
De tranen va Eros. Moesman, 
surrealisme en de seksen; t/m 16 
augustus.
Seks,	fetisjisme	en	taboes.	Deze	thema's	

fascineerden	 de	 Utrechtse	 surrealist	
Johannes	 Moesman	 (1909-1988).	 In	 deze	
tentoonstelling	 wordt	 het	 werk	 van	 de	
enige	 officieel	 erkende	 Nederlandse	
surrealist	 geplaatst	 in	 de	 context	 van	 zijn	
internationale	 tijdgenoten.	 Naast	 Salvador	
Dalí,	 René	 Magritte	 en	 Max	 Ernst	 is	 er	
veel	 ruimte	 voor	 vrouwelijke	 surrealisten	

als	Claude	Cahun,	 Leonora	Carrington	 en	
Leonor	 Fini.	 Bovendien	 is	 er	werk	 te	 zien	
van	 hedendaagse	 kunstenaars	 als	 Sarah	
Lucas,	 Gillian	 Wearing,	 Paul	 Kooiker	 en	
Viviane	 Sassen.	 De	 vraag	 werpt	 zich	 op	
hoe	de	visies	op	seksualiteit	 in	het	huidige	
#MeToo-tijdperk	 zich	 verhouden	 tot	 die	
van	de	surrealisten	in	de	eerste	helft	van	de	
vorige	eeuw.

Valkenswaard	-	Steendrukmuseum
040-2049841	/	www.steendrukmuseum.nl
Alphonse Mucha, Meester van de 
Art Nouveau; t/m 27 september.
Rond	 1900	 creëerde	 de	 Tsjechische	

kunstenaar	 Alphonse	 Mucha	 (1860-1939),	
op	 dat	 moment	 wonend	 en	 werkend	
in	 Parijs,	 zijn	 eigen	 stijl	 in	 de	 zich	 in	 die	
tijd	 snel	 ontwikkelende	 lithografie.	 Zijn	
karakteristieke	vormgeving,	Le Style Mucha,	

werd	synoniem	met	de	Franse	Art	Nouveau.	
Onder	zijn	bekendste	werken	bevinden	zich	
de	affiches	die	hij	ontwierp	voor	de	actrice	
Sarah	 Bernhardt.	 Maar	 hij	 ontwierp	 ook	
affiches	 voor	 producten	 als	 champagne,	
absint	 en	 babyvoeding,	 hij	 illustreerde	
boeken	 en	 maakte	 ook	 grootschalige	
schilderijen	 met	 gebeurtenissen	 uit	 de	
geschiedenis	 van	 het	 Tsjechische	 en	
Slavische	volk.	De	tentoonstelling	biedt	een	
overzicht	 van	met	name	het	 lithografische	
werk	van	de	kunstenaar.

Jan Mankes, Bomenrij,1915, 
collectie Museum MORE (detail).

Joop Moesman, Zelfportret, 1935, 
olieverf op doek, Centraal Museum.Jo Koster, Staphorster interieur, 1914, 

olieverf op doek, 87x118 cm, part. collectie.

Websitebanner tentoonstelling 'Alphonse Mucha, 
Meester van de Art Nouveau'.
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Amsterdam	-	Museum	Het	Schip
020-6868595	/	www.hetschip.nl
Bruno Taut. De fantasie voorbij; verlengd 
t/m 17 januari
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1 en 2020 nr 2)

Amsterdam	-	van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl
In the Picture; verlengd t/m 30 augustus
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Assen	-	Drents	Museum
0592-377773	/	www.drentsmuseum.nl
Barbizon van het noorden; verlengd t/m 
13 september 
(zie tentoonst.agenda 2019 nr 5 en 2020 nr 2) 

Den	Haag	-	Kunstmuseum:	
070-3381111	/	www.kunstmuseum.nl
Breitner vs. Israels, vrienden en rivalen; 
verlengd t/m 6 september
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1 en 2020 nr 2)

Den	Haag	-	De	Mesdag	Collectie	
070-3621434	/	www.demesdagcollectie.nl
Mancini. Eigenzinnig & Extravagant; 
verlengd t/m 20 september
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Dordrecht	-	Dordrechts	Museum
078-7708708	/	www.dordrechtsmuseum.nl
Willem Bastiaan Tholen, Een gelukkige 
natuur; verlengd t/m 1 november
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1 en 2020 nr 2)

Eelde	-	Museum	De	Buitenplaats
050-3095818	/	www.museumdebuitenplaats.nl
Johan Dijkstra, Vergezichten; verlengd t/m 
27 september
(zie tentoonst.agenda 2019 nr 5)

Enschede	-	Rijksmuseum	Twenthe
053-2012000	/	www.rijksmuseumtwenthe.nl
Picasso & Matisse. Beauty is a line; verlengd 

t/m 13 sept.
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1 en 2020 nr 2)

Gouda	–	Museum	Gouda
0182-331000	/	www.museumgouda.nl
Chris Lanooy, Experimentele glazuren; 
verlengd t/m 30 aug
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Gouda	–	Museum	Gouda	
0182-331000	/	www.museumgouda.nl
Stilleven; verlengd t/m 13 september
(zie tentoonst.agenda 2019 nr 5)

Laren	–	Singer	Laren
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Van Barbizon tot Bergen; verlengd t/m 23 
augustus
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Laren	-	Singer	Laren
035-5393939	/	www.singerlaren.nl
Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan; 
verlengd t/m 23 augustus
(zie tentoonst.agenda 2019 nr 5)

Leiden	-	Japan	Museum	SieboldHuis
071-5125539	/	www.sieboldhuis.org
Neko. De kat in de Japanse kunst; verlengd 
t/m 13 september
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Nunspeet	-	Noord	Veluws	Museum
0341-250560	/	www.noord-veluws-museum.nl
Vermoorde Kunst; verlengd t/m 29 
november.
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)

Veendam	-	Veenkoloniaal	museum
0598-364224	/	www.veenkoloniaalmuseum.nl
Jannes de Vries (1901-1986); verlengd t/m 
16 augustus
(zie tentoonst.agenda 2020 nr 1)


