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VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

VAN HET BESTUUR
Eind maart zouden we in het Drents Museum
in Assen onze Algemene Ledenvergadering
houden. Door het coronavirus kwam het
er niet van. Maar ondanks dat we nog lang
niet af zijn van dat virus, slagen musea er
toch in hun kunst op een veilige manier
weer te laten zien. Want we willen zo graag.
Groepen zijn vaak nog niet welkom. Het
Drents Museum heeft er echter alles aan
gedaan om ons op 15 augustus jl. toch de
mooie tentoonstelling Barbizon van het
Noorden te tonen. We mochten zelfs de
grote Statenzaal voor een presentatie en
de lunch gebruiken. Om dat veilig te kunnen
doen was het maximumaantal deelnemers
25. Alles moest op korte termijn worden
geregeld, zodat het helaas niet mogelijk was
het evenement in Rond 1900 aan te kondigen.
Maar we hebben bijna allemaal e-mail, dus
hebben we alle leden uitgenodigd die ons
hun e-mailadres hadden verstrekt. Als u een
volgende keer ook direct bereikbaar wil zijn,
moet u uw e-mailadres aan ons doorgeven,
als u dat nog niet hebt gedaan.Tot onze grote
verrassing was het evenement binnen 24
uur volgeboekt. Omdat het enthousiasme
zo groot was, hebben we besloten het hele
programma op dezelfde dag twee keer te
houden, in totaal voor 50 leden.
Het is altijd weer 'thuiskomen' in het
Drents Museum. In de eerste plaats natuurlijk
omdat het een prachtig museum is. Ten
tweede omdat Assen volgens de statuten
onze officiële vestigingsplaats is. Ten derde
omdat we als VVNK zijn voortgekomen
uit de Stichting Schone Kunsten 1900,
en de SSK zijn hele collectie in 2017 aan
het museum heeft geschonken. Ten slotte
omdat Annemiek Rens, hoofdconservator

van het museum, alweer een tijd geleden
onze eerste winnaar van de scriptieprijs
was. Zij maakte haar reputatie opnieuw
waar en wist ons in een interessante
presentatie te enthousiasmeren voor de
tentoonstelling over de vele Nederlandse
kunstenaars die naar allerlei dorpen in
Drenthe vertrokken om daar in alle rust
te schilderen. Zij deden dat net als de
Franse schilders die vanuit Parijs naar het
nabijgelegen Barbizon gingen. Opmerkelijk
hoe verscheiden dat gezelschap én hun
schilderijen waren. Zo heb ik nooit geweten
dat Breitner, bekend van zijn stadstaferelen,
ook de natuur in Drenthe op het doek heeft
vastgelegd. Verder had ik die dag de eer om
de leden - vanwege de 1,5 meter afstand in vier kleine groepen rond te leiden in de
nabijgelegen wijk die tussen de jaren twintig
en veertig van de vorige eeuw is gebouwd.
Voor iedereen verrassende architectuur. De
hele wandeling van ongeveer één uur staat
gedetailleerd en geïllustreerd op papier, dus
wie hem ook een keer wil wandelen moet
even een e-mail aan mij sturen:
voorzitter@vvnk.nl.

Vanwege de noodzaak tot strikte social
distancing is het logistiek een hele uitdaging
om opnieuw een evenement te houden.
Maar we zijn erin geslaagd om op 31
oktober a.s. er weer een te organiseren.
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Deze keer in Utrecht. Allereerst bezoeken
we het Anatomiegebouw van de voormalige
Rijks Veeartsenijschool van de architect
Joseph Crouwel uit 1921, gebouwd in de stijl
van de Amsterdamse School. Daarna maken
we een korte wandeling over het vroegere
terrein van de faculteit Diergeneeskunde,
langs gebouwen als de Paardenkathedraal
en het Instituut Chirurgie. Ten slotte
bezoeken we het prachtig gerestaureerde,
voormalige postkantoor - nu bibliotheek
- aan het Neude, ook van Crouwel. Het
hele programma vindt u elders in dit blad.
Helaas kon dit jaar een al gepland bezoek aan
een tentoonstelling in het Stedelijk Museum
Alkmaar niet doorgaan. De tentoonstelling
over de collectie-Paul Rijkens met veel werk
van Jan Sluijters, Toon Kelder, Leo Gestel en
Matthieu Wiegman, maar ook van Belgen
als Gustave De Smet, Constant Permeke
en Walter Vaes, is al aangekondigd in Rond
1900 2020/februari. Maar niet getreurd, hij
is er nog t/m 1 november. Ik heb hem op
eigen gelegenheid bekeken en het is een
tentoonstelling die je niet mag missen. Niet
omdat onze secretaris Kees van der Geer
de tentoonstelling als gastconservator heeft
samengesteld - hij kan moeilijk een veer op
zijn eigen hoed steken -, maar het is een hele
mooie tentoonstelling geworden. Dat de
Bergense School vooral donkere schilderijen
heeft opgeleverd is een misvatting. Wie van
heldere, kleurrijke schilderijen houdt, zoals
van Jan Sluijters, komt hier helemaal aan zijn
trekken. In de prachtige catalogus van Kees
van der Geer komt ook de zoektocht naar
de schilderijen uit de collectie aan de orde.
Daarachter blijken fantastische verhalen en
anekdotes te zitten. Zie in dit blad onder
Nieuwe uitgaven elders in dit nummer.
Eddy Engelsman
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EVENEMENTEN
Zaterdag 31 oktober
Bezoek aan Anatomiegebouw en
aan Bibliotheek Neude (voormalig
postkantoor), Utrecht
De
Veeartsenijstraat
en
het
Veeartsenijpad
in
Utrecht
vormen
tezamen een enkele honderden meters
lang pad waarlangs tussen 1820 en 1920
een groot aantal gebouwen en stallen
werden neergezet ten behoeve van,
zoals het aanvankelijk heette, de Rijks
Veeartsenijschool, en daarna, vanaf 1925, ten
behoeve van de faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht. Helemaal aan
het einde van die weg staat het rond 1920
door architect Joseph Crouwel ontworpen
Veterinair Anatomisch Instituut. Het is dit
gebouw, dat nu de naam Anatomiegebouw
draagt, dat we met de VVNK op zaterdag
31 oktober gaan bezoeken. Het gebouw is
bijzonder vanwege zijn Amsterdamse School
Anatomiegebouw, exterieur,
website: www.openmonumentendag.nl/monument/
het-anatomiegebouw/.

Programma Utrecht
10:30 uur Ontvangst met koffie in Anatomiegebouw
11:00 uur Welkom
11:05 uur Inleiding Prof. Peter Koolmees
11:40 uur Inleiding Arjan den Boer
12:15 uur Rondgang in en rondom het Anatomiegebouw
12:30 uur Lunch in het Anatomiegebouw
13:30 uur Wandeling langs Veeartsenijpad en Veeartsenijstraat naar Biltstraat
14:00 uur Per bus, wandeling of ander eigen vervoer naar Neude
14:30 uur Rondleidingen (in kleine groepjes) in Bibliotheek Neude
15:30 uur Drankje bijvoorbeeld in Stadscafé Meneer Potter (op eigen rekening)

bouwstijl, vanwege de vele erin aangebrachte
beeldhouwwerken van Hendrik van den
Eijnde, en ten slotte, maar zeker niet in het
minst, vanwege de bijzondere plaats die het
gebouw inneemt in de geschiedenis van de
faculteit Diergeneeskunde. Over al deze
zaken zullen wij uitvoerig worden ingelicht
door twee sprekers die wij bereid hebben
gevonden om voor ons een inleiding te
houden, te weten professor Peter Koolmees,
Emeritus Hoogleraar Diergeneeskunde, en
Arjan den Boer, publicist op het gebied van

(Utrechtse) monumenten en architectuur.
Aansluitend aan deze inleidingen maken
wij, individueel of in kleine groepjes, een
rondgang door en rondom het gebouw.
Na de eenvoudige lunch, die wij
mogen gebruiken in de prachtige centrale
hal van het gebouw, vervolgen wij ons
programma met een wandeling over het
Veeartsenijpad en door de Veeartsenijstraat.
Onderweg kunnen we onder andere de
Paardenkathedraal (de vroegere manege),
de in woonhuizen getransformeerde
paardenstallen en de in een restaurant
omgetoverde hondenkennel van buiten
bekijken. En misschien dat we hier en daar
ook nog een beetje naar binnen kunnen
kijken.

Bibliotheek Neude, Grote Hal,
website: Bibliotheek Neude.
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Daarna begeven wij ons naar het
centrum van Utrecht om een ander, voor
velen waarschijnlijk bekender gebouw van
architect Crouwel te bezoeken, namelijk
het in een bibliotheek getransformeerde
voormalige
Neude-postkantoor.
Nog
maar zeer recent, op 11 mei en met enige
vertraging vanwege corona, werd het
volledig gerestaureerde gebouw voor het
publiek geopend. Ook bij dit gebouw was het
de samenwerking tussen architect Crouwel
en beeldhouwer Van den Eijnde die het tot
een bijzonder geheel, een Gesamtkunstwerk,
hebben gemaakt. Aan de hand van een
rondleiding door in de afgelopen maanden
in rap tempo opgeleide rondleiders zullen
wij een mooie indruk van het gebouw
kunnen krijgen. De groep zal hierbij in
kleinere groepjes worden opgedeeld.
Aanmelding en kosten
Aanmelding vóór 23 oktober via de
website www.vvnk.nl/evenementen.
De kosten voor deze excursie bedragen
€ 29,50 voor leden en € 34,50 voor
introducees. Maximumaantal deelnemers: 30.
Adres en bereikbaarheid:
Anatomiegebouw,
Bekkerstraat
141, Utrecht. Met openbaar vervoer:
uitstappen Biltstraat, halte Wittevrouwen,
en dan door de Bekkerstraat tien minuten
lopen
naar Anatomiegebouw; voor
parkeermogelijkheden zie
www.anatomiegebouw.nl/contact
De wandeling (na de lunch) eindigt
in de Biltstraat, ter hoogte van openbaar
vervoerhalte Oorsprongpark. Vandaar kan
de bus naar de Neude worden genomen.
Eventueel kan in ongeveer 20 minuten
naar de Neude worden gelopen. Adres
Bibliotheek Neude: Neude 11, Utrecht.
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Anatomiegebouw in 1923, Centrale Hal,
foto Utrechts Archief.

Corona
Uiteraard zullen gedurende de gehele
excursie de geldende coronarichtlijnen van
kracht zijn, waaronder de 1,5 m afstandsregel.
Dit geldt voor het Anatomiegebouw,
voor het bibliotheekgebouw en voor de
wandeling in de buitenlucht. Waar van het
openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt
geldt (wanneer nog van toepassing) de
mondkapjesverplichting.
Telefonische bereikbaarheid:
Maarten Nubé
06 4260 7416
Wilma Witteman
06 1524 0439

Een gift aan de VVNK
Zoals u weet heeft de VVNK het fonds
Studie & Publicatie. Met het geld uit dit fonds
worden allerlei projecten ondersteund.
Projecten waarmee de kunst uit de periode
1880-1940 onder de aandacht wordt
gebracht. Dat kan zijn een bijdrage voor
een publicatie, een tentoonstelling, een
promotieonderzoek enzovoort.
Onderbouwde
aanvragen
worden
beoordeeld door het bestuur en het
bedrag wordt uitgekeerd na een deugdelijke
verantwoording. Voor een overzicht van
eerder toegekende bijdragen zie de website
van de VVNK:
www.vvnk.nl/fonds-studie-publicatie/
verstrekte-bijdragen/
Nu is de VVNK sinds 2019 een Culturele
ANBI en dat betekent dat giften aan de
VVNK meestal fiscaal aftrekbaar zijn. Een
aantal VVNK-leden heeft sindsdien de
vereniging verblijd met een gift. Maar de
VVNK kan meer doen als het vermogen in
het fonds Studie & Publicatie groter is. Wij
juichen nieuwe giften dan ook van harte toe!
De overheid heeft het erg aantrekkelijk
gemaakt voor het doen van giften aan
instellingen met een status van Culturele
ANBI. U krijgt namelijk een belangrijk
deel van uw gift via de belasting weer
terug. Hoeveel belasting u terugkrijgt,
is afhankelijk van verschillende criteria.
Daarbij is een belangrijk onderscheid of u
eenmalig of gedurende meer jaren schenkt.
Omdat de VVNK een Culturele ANBI is,
mag u bij het berekenen van de aftrek het
bedrag van de gift met 25% verhogen, maar
maximaal met € 1.250.

Eenmalige giften
Voor eenmalige giften geldt een
minimumdrempel en een maximum als
plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als deze
op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van
uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van
uw verzamelinkomen.
Het verzamelinkomen is een fiscaal
begrip voor uw 'totale inkomen' in een
jaar: het inkomen uit werk en woning
(box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang
(box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor fiscale partners geldt de som van hun
verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag
mag vrij verdeeld worden over de partners.
U kunt uw giften dus aftrekken bij het
hoogste inkomen.
Periodieke giften
Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven
aan de VVNK, kunt u dat ook doen middels
een periodieke gift. U legt dan in een
onderhandse akte van schenking vast dat u
jaarlijks een gift doet.
Het voordeel van een zo vastgelegde
periodieke gift is dat er geen minimumdrempel geldt en er ook geen maximum is
gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift.
De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel
betekent dat de fiscus minimaal 37% of zelfs
49,5% van de gift aan u 'terugbetaalt'.
Als u periodiek een gift doet zonder
dit vast te leggen, gelden de minder
aantrekkelijke fiscale regels van een
eenmalige gift.
Periodieke giften zijn dan ook een goed
alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij
kleinere giften die anders niet aftrekbaar
zijn door de drempel van 1%.
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De belangrijkste voorwaarden
voor periodieke giften zijn:
De gift moet worden vastgelegd met
een onderhandse akte van schenking. De
VVNK heeft formulieren waarmee een
dergelijke periodieke schenking kan worden
vastgelegd. U moet de gift minimaal eenmaal
per jaar gedurende minimaal vijf jaar doen.
Vaker en langer mag ook. De bedragen
moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
Wilt u een fiscaal aantrekkelijke
schenking doen en daarmee de kunst uit
de periode 1880-1940 helpen? Neem dan
contact op met de secretaris Kees van der
Geer secretaris@vvnk.nl. Als u dat gewenst
vindt, kunnen wij u assisteren bij het invullen.
Cadeaulidmaatschap
Wilt u als VVNK-lid aan iemand ons
lidmaatschap cadeau doen? Dat kan nu.
Het cadeaulidmaatschap houdt het
volgende in. De ontvanger krijgt een
lidmaatschapskaart en de naam van de
schenker thuisgestuurd en is tot het
einde van 2021 lid. Ook het 'nazaten'boek en de laatste nieuwsbrief worden
opgestuurd. Eind volgend jaar stopt het
lidmaatschap automatisch; er komt alleen
nog een verzoek of men lid wil blijven. En
de contributierekening van € 35,- euro gaat
naar de gever.
Om een cadeaulidmaatschap te schenken
stuurt u de volgende gegevens naar:
ledenadm@vvnk.nl
Over de ontvanger van het lidmaatschap:
Dhr of Mw, naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres. En verder uiteraard uw eigen
naam. Dan wordt het cadeaulidmaatschap in
orde gemaakt en krijgt u de rekening.
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Door nazaten geschonken

De VVNK heeft extra exemplaren van
het nazaten-boek gekregen. Die stellen we
tegen verzendkosten beschikbaar aan onze
leden. Wilt u nog een exemplaar, maak dan
€ 4,- over op rekening
NL95 INGB 0008 1253 58
van de VVNK 1900 en stuur een bericht
met uw naam en adres naar:
ledenadm@vvnk.nl

Bezoek aan Assen op
15 augustus 2020 (1).
Foto's Eef de Hilster.

Julius Luthmann, architect
van Radio Kootwijk
Afgelopen voorjaar zou door
de VVNK een excursie naar Radio
Kootwijk
worden
georganiseerd,
maar corona gooide roet in het eten.
Nu wel een artikel over Luthmann, de
architect van Radio Kootwijk.
Christine van Marle
Opleiding en werk
M.J. (Maria Julius) Luthmann (Maastricht
1890 - Den Haag 1973) volgde van 1910-12
de opleiding bouwkundig tekenaar in
Rotterdam. Daarna was hij in dienst bij
Gemeentewerken in Den Haag (1912-15).
In 1915 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij
voor Publieke Werken afdeling Gebouwen
ging werken (1915-17) en tegelijkertijd de
cursus Voortgezette en Hogere Bouwkunst
volgde die op initiatief van Willem Kromhout

was opgezet. Vanaf 1917 werkte hij voor
verschillende architectenbureaus, zoals bij
Ed. Cuypers, waar hij in aanraking kwam
met internationale ontwikkelingen in de
architectuur en bij bureau Baanders, waar
in een strakke, monumentale vorm van de
Amsterdamse School ontworpen werd.
Hoewel hij in 1919 zakte voor zijn examen
V.H.B.O. - dat door J.M. van der Mey werd
afgenomen -, werd hem een baan aangeboden
bij het Bureau van de Landsgebouwen, de
voorloper van het Rijksvastgoedbedrijf.
Voor dit bureau ontwierp hij Radio Kootwijk
van 1919-23. Op 1 november 1924 werd
hij vanwege reorganisatie ontslagen en
vestigde hij zich als zelfstandig architect in
Den Haag. In 1929-30 was hij overigens zelf
V.H.B.O.-docent.
In 1934 won hij de prijsvraag voor de
bouw van een nieuw raadhuis in Den Haag.
Voor de bouw daarvan trad hij in dienst bij
de gemeente Den Haag. Maar toen eindelijk
na veel uitstel de betonconstructie werd
aanbesteed, brak de oorlog uit en werd
het plan in de ijskast gezet. Luthmann bleef
in tijdelijke dienst van de gemeente, maar
in 1943 zegde Luthmann zijn baan bij de
gemeente op: hij zou ingeschakeld worden
bij de afbraak van huizen voor de aanleg
van de Atlantikwall door de Duitsers. En
hoewel het zeer nuttig was als een architect
bij die afbraak toezicht zou houden, vond
Luthmann dat principieel onjuist: een
architect bouwt en breekt niet af.
Tijdens zijn verdere loopbaan was
Luthmann afwisselend in dienst van de
gemeente Den Haag en vrijgevestigd
architect. Vanaf de jaren vijftig werkte hij
samen met het architectenbureau Prent
(onder meer het Rode Kruisziekenhuis in
Den Haag).

VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 4 pagina 9

Prijsvragen
Het werkzame leven van Luthmann laat
de problemen zien waarmee veel architecten
uit de vorige eeuw geconfronteerd werden.
Door de Eerste Wereldoorlog viel de bouw
stil door schaarste aan bouwmaterialen.
Van de jaren twintig tot halverwege de
jaren dertig draaide de bouw op volle
toeren, daarna viel de bouw weer stil. Veel
architecten probeerden bij de overheid in
dienst te komen om toch een inkomen te
kunnen verdienen en gemeenten werkten
daaraan mee, ook door het verstrekken van
opdrachten aan vrijgevestigde architecten.
In de oorlog werden architecten vaak al
ingeschakeld bij wederopbouwplannen, die
pas na de oorlog zouden worden uitgevoerd.
Ook de gebruikelijke manier van
aanbesteden van grotere projecten, namelijk
door het uitschrijven van prijsvragen, maakte
het inkomen van architecten onzeker. Veel
prijswinnende projecten werden vaak toch
niet of met grote vertraging uitgevoerd.
Een goed voorbeeld is de prijsvraag voor
de Bijenkorf in Den Haag. Verschillende
architecten (P.L. Kramer, M. de Klerk, J.F.

Staal, Gebroeders Van Gendt, A.P.B. Otten,
J.M. Luthmann en W. Hamdorff) werden in
1923 uitgenodigd door de directie van de
Bijenkorf om een ontwerp in te zenden.
De directie had een voorkeur voor het
ontwerp van De Klerk, maar die overleed in
november 1923. In januari 1924 werd door
de directie een commissie met als leden
H.P. Berlage, J. Gratama en de journalist
A. Stheeman ingesteld om de ontwerpen
te beoordelen. In februari 1924 koos de
commissie het ontwerp van Staal, maar de
directie van de Bijenkorf vond het karakter
van het gebouw 'te weinig passend voor
een hedendaags Haagsch warenhuis –
modemagazijn'. Uiteindelijk kreeg Kramer
in mei 1924 de opdracht. Hoewel Luthmann
dus buiten de prijzen was gevallen, bleek
hij bereid een heel nummer van het
legendarische tijdschrift Wendingen te
wijden aan Kramers Bijenkorf, inclusief de
omslag.
Luthmann nam aan veel prijsvragen deel,
zoals voor de Chicago Tribune en voor het
paleis voor de Volkenbond in Genève. Ook
was hij meerdere malen lid van een jury
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die de inzendingen voor
zo'n prijsvraag moest
beoordelen.
De volgende drie
gebouwen nemen in
het werk van Luthmann
een belangrijke plaats in:
Radio Kootwijk (1922),
een transformatorhuis
in Den Haag (1942) en
het raadhuis van Den
Haag (ontwerp 1934;
ingebruikname
1954,
afgebroken 1995).
Radio Kootwijk
Het zendgebouw van Radio Kootwijk
is in alle opzichten een bijzonder
gebouw: door de ligging, vormgeving
en constructie, alles ten dienste van de
functie als radiozendstation. Voor het in
de lucht houden van de zender waren
ook andere gebouwen nodig: onder meer
een elektriciteitsgebouw, een pension en
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woningen voor de mensen die bij de zender
werkten, en een watertoren. Alle gebouwen
die er nog staan vormen het Rijksbeschermd
dorpsgezicht Radio Kootwijk.
In 1918 besloot de regering dat
Nederland
een
langegolfzendstation
moest krijgen om voor radioverkeer met
Nederlands-Indië niet langer afhankelijk te

zijn van Duitsland of Engeland. Het Rijk kocht
alle benodigde apparatuur bij Telefunken en
zocht naar een geschikte locatie. Dat moest
een onbewoond, afgelegen terrein zijn om
zo weinig mogelijk storende invloeden
vanuit de omgeving op het zendverkeer
te ondervinden. Het 450 hectare grote
terrein werd door het Ministerie van
Waterstaat (waaronder de PTT viel)
gekocht van Staatsbosbeheer. Het terrein
werd geëgaliseerd door 150 werkloze
Amsterdammers. Ter ontsluiting en voor de
aanvoer van de zware antenneonderdelen
werd een spoorverbinding aangelegd vanaf
halte Assel op het traject AmersfoortApeldoorn.
Nu wordt ons beeld bepaald door een
leeg gebouw in een lege omgeving, maar
toen de zender in gebruik was stonden er
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5 zendmasten van 220 meter hoog in een
grote cirkel omheen, met een wirwar van
onder- en bovengrondse bedrading.
Een zendgebouw was voor Nederland
een geheel nieuw project met uitzonderlijke
technische eisen. Luthmann heeft zich
daarom voor het ontwerp georiënteerd op
het zendstation van Telefunken bij Nauen bij
Berlijn, ontworpen 1917 door Werkbundvoorzitter Hermann Muthesius, die
klaagde dat de Telefunken-ingenieurs alles
van tevoren al hadden vastgelegd. Omdat
Luthmann de opdracht had gekregen een
gebouw te ontwerpen waarin geen hout
of spijkers werden gebruikt, koos hij voor
een constructie van gewapend beton, in
Nederland nog nooit eerder voor een
gebouw gebruikt. De constructie van
gewapend beton is ontworpen door ir.
J. Emmen, later bekend als betonexpert.
Luthmann ontwierp het gebouw in
Amsterdamse Schoolstijl en heeft zich voor
de vorm van het gebouw laten inspireren
door het beeld van een sfinx. Het is nu een
Rijksmonument.
De sculptuur boven de ingang is
vervaardigd door Hendrik van den
Eijnde (1869-1939), in dienst van de
Rijksgebouwendienst als bouwbeeldhouwer.
De sculptuur symboliseert de functie van
het gebouw: boven de letters Radio Station
bevindt zich in het midden een masker met
open mond, dat spreken moet weergeven,
met aan weerszijden een luisterende vrouw,
de linker met Aziatische en de rechter met
Europese trekken.
Andere gebouwen van Luthmann
op het zenderpark
Naast het zendgebouw ontwierp
Luthmann op het zenderpark ook de
VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 4 pagina 13

watertoren,
arbeiderswoningen
en
gebouw H. Dit laatste, traditioneel
gebouwde, gebouw (1920-1921) diende als
pensiongebouw voor ambtenaren die op
het zenderpark werkten. Na de bouw van
woningen werd het pension omgebouwd
tot 'Hotel Radio', voor zowel ambtenaren
als toeristen.
De watertoren is gebouwd in 1922, net
als het zendgebouw samen met J. Emmen,
uitgevoerd in beton en in dezelfde stijl als
het zendgebouw. Het is een Rijksmonument.
De watertoren is ruim 37 meter hoog en
had een waterreservoir van 110 m3. Het
water werd op een diepte van 30 meter
uit de grond gepompt. De toren verzorgde
het koelwater voor het zendstation en

leverde water aan de bewoners van het
dorp Radio Kootwijk. Tevens diende de
toren als lichtbaken om het luchtverkeer te
waarschuwen voor de hoge zendmasten in
de omgeving. Vanwege deze dubbele functie
had de toren twee gescheiden toegangen:
een voor de lichtkoepel boven in de toren
en een voor het waterreservoir.
Sinds de sluiting van het zendstation
is de watertoren niet meer in gebruik.
De installaties en leidingen zijn nog wel
operationeel en kunnen gebruikt worden
als bluswatervoorziening bij brand.
Transformatorhuis
Van Diepenburchstraat 3
Den Haag
Dit markante transformatorhuis aan
de Van Diepenburchstraat is een bijzonder
Rijksmonument: het staat in de top 100
van Rijksmonumenten uit de periode 19401958, onder meer vanwege de hoogwaardige
esthetische kwaliteit bij utiliteitsbouw.

Het is een groot transformatorhuis,
gebouwd in 1942, als onderstation van het
Haagse elektriciteitsnet, met als functie het
omzetten van stroom van 25.000 in 10.000
volt. De stroom werd hier vandaan naar

Opvallend zijn de versieringen in het
metselwerk, de cirkelvormige openingen en
de symmetrie in de voorgevel met de plaats
van het beeld in het midden. Het gebouw
leidde tot discussie onder architecten,
als voorbeeld van de decoratieve
functionalistische stijl van de Groep '32. De
architecten van deze groep, zoals Arthur
Staal en Sybold van Ravesteyn, zetten zich
af tegen 'De 8'. Beide groepen architecten
waren functionalisten, die propageerden
dat de functie van het gebouw de vorm
moest bepalen, maar Groep 32 vond dat
De 8 te ver was doorgeschoten in haar
functionalistische opvatting en wilde dat
ook schoonheid in de vorm van decoratie
een plaats zou krijgen. Dat verklaart de
versieringen aan het gebouw.
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kleine transformatorhuisjes in de wijk geleid
voor de omzetting van 10.000 naar 220
volt voor de levering aan straatverlichting
en huishoudens. Vanwege de oorlog is het
transformatorhuis op last van het Ministerie
van Defensie gebouwd met een extra zware
constructie en zonder ramen. Om de stalen
deuren in de voorgevel is het metselwerk in
randen gemetseld: dit kon makkelijk worden
verwijderd en weer aangebracht als de
transformatoren gewisseld zouden moeten
worden. Het schakelgedeelte bevindt zich
in het achterste deel van het gebouw.
Functioneel waren ook de zes cirkelvormige
ventilatieopeningen in de gevel, die inmiddels
vervangen zijn door ventilatieschachten op
het dak. Het gebouw is vele malen inwendig
verbouwd vanwege wijzigingen in de
technische eisen en vanwege de overgang
op kleinere transformatoren, waardoor er
nu drie staan in plaats van twee.
Het beeld aan de gevel, met een
bliksemschicht als een symbool voor
VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 4 pagina 15

elektriciteit is van Dirk Bus, een Haagse
beeldhouwer die vaak opdrachten voor de
gemeente uitvoerde.
Den Haag, Raadhuis Alexanderveld
In Den Haag was er vanaf begin twintigste
eeuw discussie over een nieuw raadhuis,
vooral over de locatie. Vele architecten,
onder wie Berlage en De Bazel, mengden
zich in deze discussie. Ook Luthmann bracht
een idee in, namelijk voor een gebouw aan
de Hofvijver. In 1925 maakte hij een ontwerp
dat in het tijdschrift Architectura en de krant
Het Vaderland gepubliceerd werd. In 1929
hakte de gemeenteraad de knoop door,
koos voor het Alexanderveld en schreef
een prijsvraag uit voor het nieuwe raadhuis.
In 1934 kreeg Luthmann de opdracht.
De andere inzenders waren J.F. Staal, A.J.
Kropholler, W.M. Dudok, D. Roosenburg
en P.L. Kramer. Luthmanns mededingers
waren dus zeker niet de geringsten. Het
juryoordeel over zijn ontwerp was slechts
matig positief. Het ontwerp voor het

stadhuis is pas na de oorlog uitgevoerd en
alleen voor het kantoorgedeelte. Dat is in
1953 in gebruik genomen en in 1995 alweer
afgebroken. Over het representatieve
deel met de raadszaal is lang gesteggeld:
er zouden huizen aan de Javastraat voor
moeten worden afgebroken. Toen die
huizen inmiddels op een ontwerplijst van
Rijksmonumenten bleken te staan, zag de
gemeenteraad van het plan af. Dat leidde
vele jaren later, in 1995, tot het nieuwe
stadhuis in het centrum en afbraak van
het oude aan de Patijnlaan. Ook voor dit
gebouw vervaardigde Dirk Bus beelden, die
na de afbraak in een plantsoen bij de plaats
van het afgebroken stadhuis zijn geplaatst.
Luthmann wordt gezien als Amsterdams
architect vanwege zijn opleiding in
Amsterdam en vanwege Radio Kootwijk
in Amsterdamse Schoolstijl. Zijn verdere
loopbaan laat echter zien dat hij eerder
een Haagse architect is. Maar bovenal was
Luthmann een architect die de functionaliteit
van een gebouw op de eerste plaats zette.
Zelfs van Radio Kootwijk heeft hij eens
gezegd dat hij het achteraf gezien anders
zou hebben gedaan: het was te decoratief.

KUNST BIJ HUIS
Glazen beeld 'Vrouw met hond'
van Steph Uiterwaal
Wim Dammers
Jarenlang stond dit intieme matglazen
beeldje op het dressoir van mijn moeder. Het
is ontworpen door de in 1889 in IJsselstein
geboren beeldhouwer Stephanus Albertus
(Steph) Uiterwaal. Uiterwaal kwam uit een
katholiek gezin en deze achtergrond is terug
te zien in zijn werk, dat over het algemeen
een religieuze inslag heeft. Zijn vader was
houtsnijder en Steph en zijn broer Jo
hebben zich tot beeldhouwer ontwikkeld.
Op 14-jarige leeftijd ging Uiterwaal al
werken als leerling bij de Utrechtse
beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg
en aansluitend bij de beeldhouwer Gerard

Steph Uiterwaal, "Vrouw met hond", 1933.

Bronnen:
-- Stichting BONAS, Archiwijzer; het
Nieuwe Instituut,
-- J. van den Biggelaar,  Moderne
architectuur van korte duur.Vier cases van
jong gesloopte bouwwerken uit de jaren
zeventig, 2015
-- Brochure Cultuurhistorisch Apeldoorn
nr. 18
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Bartel Brom. Beide beeldhouwers waren
van belang voor de ontwikkeling van de
katholieke beeldhouwkunst rond de vorige
eeuwwisseling. Ook ging Uiterwaal in de
leer bij twee Amsterdamse steenhouwers.
Daarna keerde hij terug naar Utrecht,
waar hij onder andere lid werd van de
Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Ook
nam hij tekenles bij de Utrechtse schilder
Willem van Leusden. Hij was betrokken
bij de kunstwereld in Utrecht, net als zijn
broer Jo: Jo ontmoette daar Gerrit Rietveld,
met wie hij enkele meubels ontwierp (in
de collectie van het Centraal Museum,
Utrecht). In 1915 trouwde hij met Christina
Maria Jonkergouw. Om in hun onderhoud
te kunnen voorzien ging Uiterwaal zich
concentreren op beeldhouwwerken voor
kerk- en wooninterieurs. Glasfabriek
Leerdam zag ook wel iets in zijn werk en
Uiterwaal maakte voor de glasfabriek, naast
ander werk, in 1928 zijn meest succesvolle
beeldje de "Madonna met kind". Dit beeldje
werd tot voor kort nog geproduceerd
en het wordt nog geregeld bij veilingen
aangeboden*. Tot in de jaren 50 bleef
Uiterwaal religieuze werken maken in steen:
voornamelijk heiligen en Christusfiguren.
Enige jaren voor zijn overlijden werd bij
hem reuma in de handen geconstateerd,
wat hem het werken onmogelijk maakte. Hij
is in 1960 in Bunnik overleden.
Deze "Vrouw met hond" heeft Uiterwaal
in 1933 voor Glasfabriek Leerdam
ontworpen. Het is een klein beeld: 11,3 cm
hoog, maar het is massief en weegt 2 kilo.
Het is uitgevoerd in gesatineerd persglas.
Het is een charmant object: helaas heb ik
mijn moeder nooit gevraagd, hoe ze aan dit
glaswerk kwam en nu kan het niet meer….
Het heeft ondertussen wel een prominente
plaats in ons interieur.
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* De Glasfabriek Leerdam (Royal
Leerdam Crystal) sluit per 1 september
2020 haar deuren; het is daarmee
onduidelijk wat er met de productie van het
madonnabeeldje zal gebeuren.
KUNST BIJ HUIS
Met nevenstaand stukje, geschreven
door VVNK-lid Wim Dammers, starten
wij in de Rond 1900 een nieuwe rubriek
onder de naam 'Kunst bij Huis'. Althans,
dat is het plan. Wij vragen (alle) VVNKleden om eens na te gaan of je een
kunstvoorwerp in je bezit hebt, uit 'onze
periode', en waar je een speciale band mee
hebt. Dat kan zijn omdat je het voorwerp
op een speciale manier verworven hebt,
omdat je misschien iets bijzonders over
het kunstwerk te weten bent gekomen of
omdat het voorwerp op andere wijze een
speciale betekenis voor je heeft.
Als je zoiets bezit - schilderij, tekening,
vaas, glas, klok, meubelstuk, beeld(je),
sieraad, boek, iets anders binnen het
aandachtsgebied van de VVNK - schrijf
een stukje of laat het ons in ieder geval
weten en mogelijk kunnen we even
overleggen (redactie@VVNK.nl). Naast je
persoonlijke band met het kunstvoorwerp
is het natuurlijk interessant om ook over
het voorwerp nog wat nadere informatie
te geven: wie de kunstenaar is geweest,
wanneer het is vervaardigd, welk materiaal
of welke techniek is gebruikt, etc. Uiteraard
zal het stukje, dat een lengte zal mogen
hebben van ongeveer 300 woorden,
vergezeld moeten gaan van een foto. Ons
lid Wim Dammers bijt hierbij dus het spits
af voor deze rubriek met een stukje over
een glazen beeldje, 'Vrouw met hond',
gemaakt door Steph Uiterwaal. Wie volgt?

Bezoek
aan Assen
op 15
augustus
2020 (2).
Foto's Eef
de Hilster.

De tegeltableaus van de
Koninklijke
Fabriek
van
Muurtegels J. van Hulst
in Museum De Lakenhal in
Leiden
Maarten Nubé
Wie een bezoek brengt aan het vorig
jaar heropende en ingrijpend vernieuwde
Museum De Lakenhal in Leiden zal
waarschijnlijk zijn aandacht in eerste
instantie verdelen over de belangrijke
kunstwerken die er in het museum te
zien zijn, zoals het drieluik ´Het Laatste
Oordeel´ van Lucas van Leyden uit 1527,
schilderijen en tekeningen van Rembrandt,
Floris Verster, Theo van Doesburg, Menso
en Harm Kamerlingh Onnes en misschien
ook de kunstwerken van Jan Wolkers.
Ook schilderijen en historische objecten
verband houdend met de geschiedenis van

Afb. 1. Gang naar toiletten in
Museum De Lakenhal.
Foto M.Nubé.

Leiden en de Leidse lakenindustrie maken
misschien deel uit van zo´n rondgang door
het museum.
Maar behalve het bekijken van deze
topstukken van het museum zal menig
bezoeker mogelijk ook nog iets anders
doen. Namelijk een bezoekje brengen aan
de eveneens vernieuwde toiletten van het
museum. En dan wacht hem of haar daar
een bijzondere verrassing. De korte gang
die naar deze toiletten leidt blijkt te zijn
gedecoreerd met een fraai tegeltableau, een
lambrisering van ongeveer vijf meter lang en
één meter hoog, uitgevoerd in typische Art
Nouveau-stijl (Afb. 1). De gang zelf, waar
deze lambrisering is aangebracht, ziet er
overigens niet authentiek of oud uit en het
lijkt daarom onwaarschijnlijk dat genoemd
tegeltableau daar altijd heeft gezeten. Waar
komt het tegeltableau vandaan? Wat is het
verhaal hierachter? Een bezoekje aan de
website van Museum De Lakenhal, wat
zoekwerk in het archief van Erfgoed Leiden
en Omstreken en vooral een uitgebreid
gesprek met de conservator Kunstnijverheid
van het museum, Prosper de Jong, maakt
veel duidelijk. Een mooi verhaal!
Het Museum De Lakenhal dateert
uit 1874, toen de Laecken-Halle, het uit
1641 daterende gebouw voor de keuring
van laken en andere stoffen aan de Oude
Singel in Leiden, gedeeltelijk als museum
werd ingericht. In de loop der tijd werd het
museum meermaals uitgebreid. Zo werd
eind 19e eeuw de Harteveltzaal, waar zich
nu het drieluik van Lucas van Leyden bevindt,
aan het museum toegevoegd, en volgde in
1921 de uitbreiding met de Papevleugel.
En ook met de recente nieuwbouw en
verbouwing, die plaatsvond tussen 2016 en
2019, werden vele vierkante meters aan
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Afb. 2a. Lammermarkt Leiden, vóór de sloop van de
panden Lammermarkt 25, 27, 29, 31.

het museum toegevoegd, met name aan de
achterzijde van het complex, grenzend aan
de Lammermarkt.
Maar voordat met deze nieuwbouw
kon worden begonnen moesten een aantal
kleine huisjes, gelegen aan de Lammermarkt,
het veld ruimen (Afb. 2a en 2b). Aanvankelijk
was er overigens zeker ook wel enig verzet
tegen de sloop van deze oude, op een
historische plek gesitueerde pandjes, en
bij wijze van compromis werd het project
´Verwoeste Stad' in het leven geroepen.
Kunstenaar Marjan Teeuwen kreeg de
gelegenheid om van de te slopen huisjes
een tijdelijk kunstwerk te maken, een
architectonische installatie, waaraan zij
van februari t/m juni 2015 met haar team
dag in dag uit zou werken. In dit project
werden de interieurs van de vier af te
breken huisjes (Lammermarkt 25, 27, 29 en
31) volledig gestript, werden tussenmuren
verwijderd en werden ook vloeren en
plafonds gedeeltelijk gesloopt. Met het zo
verkregen sloopmateriaal werden nieuwe
structuren gecreëerd in de vorm van
sculpturen, samengesteld uit allerlei puin,

Afb. 2b. Lammermarkt Leiden, nieuwbouw/
uitbreiding Museum De Lakenhal.

pilaren opgebouwd uit verzaagde deuren
of gipsplaatdelen en andere bouwsels. De
kunstenaar wilde op deze wijze een laatste
eerbetoon brengen aan deze pandjes en
hun historische plek. Van juli t/m september
2015 kon het kunstwerk door het publiek
worden bezocht en bekeken.
Maar al in de beginfase van het project
van Teeuwen kwamen er enkele verrassingen
aan het licht. Met name in het pand
Lammermarkt 29 bleken er zich achter later
aangebrachte hardboard voorzetwandjes
tegeltableaus te vinden die, op z´n zachts
gezegd, de aandacht trokken. En het was
vanaf dat moment dat de conservatoren
van de Lakenhal, en met name Prosper de
Jong, zich over deze tableaus met florale
Art Nouveau-motieven gingen ontfermen.
Al gauw kon worden vastgesteld dat
het hier om tingeglazuurde tegels ging,
vervaardigd door de Koninklijke Fabriek van
Muurtegels J. van Hulst te Harlingen. Rond
1900 behoorde de firma Van Hulst tot de
toonaangevende fabrieken in Nederland
voor het vervaardigen van de toentertijd
snel aan populariteit winnende muurtegels
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Afb. 3. Interieur Lammermarkt 29
ten tijde van de sloop.
Foto Prosper de Jong.

Afb. 4.Tegeltableau na restauratie (close-up),
toilettenruimte Museum De Lakenhal.
Foto M. Nubé.
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en de producten van Van Hulst werden op
vele plaatsen in Nederland toegepast.1
Enige schade aan de tegeltableaus was in
die beginfase van het project van Teeuwen
overigens al aangebracht. Ten behoeve van
een doorsteek tussen Lammermarkt 29 en
27 waren er twee flinke gaten in de muur
aangebracht, met als gevolg het verloren
gaan van een gedeelte van de betegeling
(Afb. 3). Maar daarna is het proces op
gang gekomen om zo veel mogelijk van
de tegels ´te redden´. En dat is dus gelukt.
Het proces zelf van het verwijderen van de
met keihard Portlandcement aan de muren
gehechte tegels was overigens een verre
van een eenvoudige zaak, maar werd met
succes onder leiding van restaurator Henk
Nijenhuis uitgevoerd.

1904 een lijst staat afgedrukt van aanvragen
die bij de gemeente Leiden waren ingediend
voor een vergunning om alcoholhoudende
drank te mogen schenken. Isaac Tegelaar,
Lammermarkt 29, stond op die lijst.

Afb. 5. Advertentie in Leidsch Dagblad,
31 december 1915, pagina 7.

Maar al gauw diende zich daarna een
volgende vraag aan. Wat moest er met
de ´geredde´ tegels gaan gebeuren? Was
daar een bestemming voor? Zou er een
plek voor kunnen worden gevonden in de
vernieuwde Lakenhal? De discussies hebben
er gelukkig toe geleid dat uiteindelijk zo'n
plek inderdaad werd gevonden. En dat werd
dus de hierboven vermelde gang, die toegang
biedt tot de toiletten van de Lakenhal,
waarbij deze restauratie financieel mogelijk
werd gemaakt door een particuliere gift aan
het museum (Afb. 4).2
Wat is er nog meer over de herkomst
van de tegels te vertellen? Uit oude
gegevens blijkt dat er al in 1897 een familie
Tegelaar (sic!) op het perceel Lammermarkt
29 woonde. En in een krantenbericht
uit 1903 wordt vermeld dat er op dat
moment op die plek een melkhandel was
gevestigd onder de naam Isaac Tegelaar.
Het ging daarbij overigens niet uitsluitend
om een melkhandel. Isaac Tegelaar was ook
uitbater van wat in die tijd een 'melksalon'
werd genoemd, zeg maar een café waar de
handelaren van de veemarkt, gedurende
of aan het einde van de dag, iets konden
drinken. Dat daar dan niet alleen maar melk
(of thee) werd geschonken blijkt onder
meer uit het feit dat op de achterste pagina
van het Leidsch Dagblad van 15 december

Op een gegeven moment, vermoedelijk
ergens tussen 1905 en 1910, heeft deze
zelfde Isaac Tegelaar zijn melksalon wat
willen verfraaien, en waarschijnlijk ook
hygiënischer willen maken, met een
voor die tijd moderne, decoratieve
tegellambrisering. De keus viel daarbij dus
op de in Art Nouveau-stijl gefabriceerde
tegels van de firma Van Hulst uit Harlingen.
Dat Isaac Tegelaar sowieso wel iets aan
'klantenbinding' deed moge ook blijken uit
het feit dat hij zijn klanten jaarlijks, door
middel van een advertentie in het Leidsch
Dagblad, een gelukkig nieuwjaar toewenste
(Afb. 5). Op z´n minst tot voorbij het midden
van de vorige eeuw heeft het pand de
functie van melksalon behouden. Dat blijkt
onder andere uit een artikel in het Leidsch
Dagblad van 23 oktober 1953, waarin
verslag wordt gedaan van een groot feest
op de Lammermarkt ter gelegenheid van
het veertigjarig jubileum van de melksalon
van Martje Tegelaar-Aukes. Martje TegelaarAukes was de weduwe van bovengenoemde
Isaac Tegelaar, die in 1937 was overleden
en met wie Martje Aukes in 1913 was
getrouwd. Als weduwe had Martje TegelaarAukes de melksalon voortgezet en in 1953
werd zij dus uitgebreid in het zonnetje
gezet. Vijf jaar later is Martje Tegelaar-Aukes
overleden en vermoedelijk is ook rond die
tijd de melksalon definitief gesloten. Die
ontwikkelingen hingen waarschijnlijk ook
samen met de op handen zijnde verplaatsing,
eind jaren zestig, van de Leidse veemarkt van
de Lammermarkt naar de Groenoordhallen.
Een melksalon op de Lammermarkt zou
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Afb. 6. Lammermarkt 29,
kort voor de sloop, circa 2015.
Foto Prosper de Jong.

Leiden en Omstreken (ELO), zowel aan
het pand Lammermarkt 29 als aan de drie
andere te slopen huisjes, Lammermarkt 25,
27 en 31. Daaruit was onder meer gebleken
dat de casco's van Lammermarkt 29 en 31
nog origineel waren en uit begin 17e eeuw
dateerden. Bovendien bleek dat aan de uit
begin 20e eeuw daterende winkelpui van
Lammermarkt 29 zeker enige historisch
bouwkundige
waarde
kon
worden
toegekend (Afb. 6). Besloten werd daarom
om deze winkelpui zo compleet mogelijk te
verwijderen en vooralsnog te laten bewaren
door ELO. En net zoals er voor de Art
Nouveau-tegels van Van Hulst een nieuwe
plek werd gevonden in de vernieuwde
Lakenhal, spreekt conservator Prosper de
Jong de hoop uit dat op enig moment ook
voor deze pui ergens in Leiden een nieuwe
bestemming zal worden gevonden.

Wat er in de jaren daarna in het pand
Lammermarkt 29 heeft gezeten of hoe het
pand is gebruikt, is lastiger te achterhalen. Er
heeft nog enige tijd een café in gezeten, terwijl
het pand in bouwkundige zin langzaamaan
in minder goede staat geraakte. Uiteindelijk
kwam het in eigendom van Museum De
Lakenhal, die het als opslagruimte ging
gebruiken. Totdat dus in 2015 de definitieve
sloop volgde met als verrassende 'bijvangst'
de tegeltableaus.

Noten:
1
Voorbeelden van door Van Hulst
vervaardigde tegeltableaus zijn te vinden
aan de gevels van het Rijksmuseum
in Amsterdam en aan de gevels van
het American Hotel, eveneens te
Amsterdam; maar zij zijn ook op vele
andere plaatsen in geheel Nederland
te
vinden,
waaronder
winkels,
woonhuizen, openbare gebouwen en
verenigingsgebouwen (bron: website
'Tegels op locatie in Nederland',
www.vriendennederlandstegelmuseum.nl).
2
Mevrouw J.C. (Joke) van Hoeken
- Legaat t.b.v. de restauratie en
herplaatsing van de aard- en nagelvaste
collectie van Museum De Lakenhal.

Wat tot slot misschien nog mag worden
vermeld is dat voorafgaand aan de sloop al
uitgebreid bouwhistorisch onderzoek was
gedaan door medewerkers van Erfgoed

Bronnen:
-- Museum De Lakenhal, Leiden,
Lambrisering van tegels met gestileerde
bloemen in Jugendstil, afkomstig uit

daardoor zijn klandizie hoogstwaarschijnlijk
voor een belangrijk deel hebben verloren.
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Lammermarkt 29, Leiden, ontwerp
1905; uitvoering periode ca. 1905-1910,
Koninklijke Fabriek van Muurtegels J.
van Hulst;
www.lakenhal.nl/nl/collectie/11194
Erfgoed Leiden en omstreken, Digitaal
krantenarchief; www.erfgoedleiden.nl
Erfgoed Leiden en omstreken,Verhaal:
Gevelstenen met Andreaskruis,
werkgroep Geveltekens van de
Historische Vereniging Oud Leiden;
www.erfgoedleiden.nl/component/
lei_verhalen/verhaal/id/576
Erfgoed Leiden en omstreken,
VVDW#28: 17de-eeuwse spiegelhuizen
aan de Lammermarkt;
www.erfgoedleiden.nl/nieuws/
vondst-van-de-week/652--vvdw2817de-eeuwse-spiegelhuizen-aan-delammermarkt
Museum de Lakenhal, Leiden, Marjan
Teeuwen,Verwoest Huis Leiden, 10 juli
t/m 6 september 2015;
www.lakenhal.nl/nl/verhaal/marjanteeuwen
Museum de Lakenhal, Leiden, Museum
de Lakenhal presenteert:Verwoest Huis:
Monument van het Tijdelijke. Marjan
Teeuwen;.
www.lakenhal.nl/nl/verhaal/verwoesthuis-monument-van-het-tijdelijke
Afb. 2a Erfgoed Leiden en omstreken,
Home>Collecties> Foto's/
Beeldmateriaal>Lammermarkt
Afb. 2b: Website IBB Condor, Museum
De Lakenhal; www.ibbkondor.nl
Afb. 5: Website Erfgoed Leiden en
Omstreken

Beeldhouwwerk en glazen
tegels van Hildo Krop in
de
Sint-Nicolaaskerk
in
IJsselstein
Vijftig jaar geleden is Hildo Krop,
een van de bekendste beeldhouwers
van ons land, overleden. Daarom is
2020 uitgeroepen tot Hildo Kropherdenkingsjaar. Vrijwel onbekend is
dat hij ook glas heeft ontworpen:glazen
tegels voor de Sint-Nicolaaskerk in
IJsselstein. Als onderdeel van een
groot restauratieproject.
Eddy Engelsman
In 1923 heeft de eeuwenoude SintNicolaaskerk in IJsselstein een nieuwe
torenspits gekregen. Michel de Klerk
(1884-1924) was de architect. Het
was een heel opmerkelijk project. De
spectaculaire resultaten daarvan zijn
nog steeds te zien. De Klerk heeft een
ontwerp voor de torenspits gemaakt in
de uitbundige stijl van de Amsterdamse
School: golvende bakstenen muren met een
expressionistische bekroning. Hildo Krop
(1884-1970) heeft de toren van beelden
voorzien en hij heeft de glazen tegels,
bronzen sierplaatjes en deurknoppen voor
de kerkdeuren ontworpen.
Amsterdamse School
Hildo Krop is geboren in Steenwijk
en voorbestemd om zijn vader in
de banketbakkerij op te volgen. Als
banketbakker en kok werkt hij bij
prestigieuze patisserieën en hotels in
binnen- en buitenland. Maar dat vak zal hij
uiteindelijk niet blijven uitoefenen. Hij wordt
beeldhouwer en allround kunstenaar (afb. 1).
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Afb. 1. Hildo Krop hakkend aan het beeld voor het
Herdenkingsmonument voor de gevallenen 19401945, Rams Woerthe, Steenwijk, 1947.

Krop is de productiefste beeldhouwer in
ons land geweest. Hij is beroemd geworden
als 'stadsbeeldhouwer van Amsterdam'. Zijn
oeuvre is omvangrijk: beelden in parken, op
pleinen en aan gevels, reliëfs, monumenten
Afb. 2. Hildo Krop, Hildo Krop met hamer en beitel
op omslag Wendingen, litho,
series XII nr. 5, ca. mei/juni 1932, h x b 33,5 cm.
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en ruim honderd brugversieringen. Hij
verstond het handwerk van het hakken, ook
in hout, als geen ander.
Als veelzijdig kunstenaar ontwerpt hij
bovendien penningen, meubels, houtsneden,
dans- en toneelmaskers, boekbanden,
enkele glas-in-loodramen en keramiek,
waaronder vele bouw-, reliëf- en siertegels,
voor de ESKAF (Eerste Steenwijker Kunst
Aardewerk Fabriek).Voor het kunsttijdschrift
Wendingen, de legendarische spreekbuis van
de Amsterdamse School, heeft hij tussen
1918 en 1931 zes omslagen gemaakt. Zijn
linksgeoriënteerde, maar ondogmatische,
politieke idealisme manifesteert zich in zijn
robuuste figuren. Gespierde, potige mannen
met gestileerde koppen, gespreide armen
en geheven grote handen. Karakteristiek
zijn de frontaal afgebeelde mensen met
een al of niet afgewend hoofd, en met
resoluut neergezette gespreide benen. De
beelden stralen kracht uit, of het nou de
beeldhouwer zelf is of de kunstenaar Johan
Thorn Prikker (afb. 2 en 3).
Afb. 3. Hildo Krop, Johan Thorn Prikker op omslag
Wendingen, litho naar houtsnede 1928,
series IX nr. 9, januari 1929, h x b 33,5 cm.

Afb. 4a Sint-Nicolaaskerk,
Kronenburgplantsoen, IJsselstein.
Foto Eddy Engelsman.

Hildo Krop was een prominente
vertegenwoordiger van de vroege periode
van de Amsterdamse School: expressionistisch en uitbundig. Kenmerken van
de Amsterdamse School zijn gebouwen
met
golvende
muren, afwisselende
metselverbanden, ladderramen, bouwsculpturen en siersmeedwerk.
Kunstenaars van de Amsterdamse
School zijn dikwijls strijdbare, socialistische idealisten. De eenwording van
kunst en architectuur is voor hen
'gemeenschapskunst', zoals goed te zien is
aan Het Schip, een complex volkswoningen bij
het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam,
in 1919 ontworpen door Michel de Klerk.
Hildo Krop heeft voor Het Schip onder

Afb. 4b Michel de Klerk,
detail torenspits en bekroning, 1923.
Foto Erik Rijper.

meer gevelbeelden en een hoekbeeld
van gehouwen bakstenen gemaakt. De
Klerk en Krop zijn geestverwanten en
goede vrienden.
Restauratie Sint-Nicolaaskerk
Michel de Klerk is de architect van de
gerestaureerde toren van de (Oude) SintNicolaaskerk aan het Kronenburgplantsoen
in IJsselstein. De Klerk en Krop bundelen
hun krachten bij de restauratie. Nadat het
bovenste deel van de toren uit 1635 en
een deel van de nog oudere kerk uit 1530
in 1911 door brand zijn verwoest, wordt
de kerk gauw hersteld. Maar voor de
torenspits ontbreken de middelen. Pas tien
jaar later, in 1921, wordt Michel de Klerk
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Afb. 5a en 5b J.S. Sjollema,Voor- en achterkant
omslag Wendingen, litho, series X nr. 4, ca. nov.
1929, gewijd aan de restauratie en herbouw van
den toren van de St. Nicolaaskerk te IJsselstein;
begeleidende tekst: Dr. J. Kalf en C.J. Blaauw,
architect.

door Jan Kalf, directeur van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg, gevraagd een
restauratieplan voor de toren te maken.
Kalf vindt dat de torenspits vervangen moet
worden met een eigentijdse vormgeving.
Niet iedereen deelt die gewaagde visie,
maar Kalf krijgt zijn zin (afb. 4a en 4b).
Krop wordt daarbij voor vier opdrachten
ingeschakeld.
De restauratie van de Sint-Nicolaaskerk
was destijds zo uitzonderlijk dat er in 1929
een speciale uitgave van het kunsttijdschrift
Wendingen aan is gewijd (afb. 5a en 5b). Op
de voorkant van het omslag symboliseren
mollige kinderfiguren (putto's), ondersteund
door een oude man, het nieuwe leven dat in
de toren wordt geblazen. Op de achterkant
staat een feniks die uit zijn as herrijst. De
tekst in Wendingen is van Jan Kalf en de
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Amsterdamse School-architect C.J. Blaauw.
Door bezuinigingen is wel het bovenste
deel van de toren hersteld, maar niet de
bekroning. Die bekroning kwam er pas na
de dood van De Klerk in 1923. Het resultaat
was volgens Blaauw "een toren, die als beeld
van architecturale schoonheid, een eervolle
plaats inneemt onder de schoone torens
van Nederland." Het Rijksmonument in de
stijl van de Amsterdamse School met de
opmerkelijke spits en golvende bakstenen
muren, staat anno 2020 in de 'Top 100 van
Nederlandse Monumenten'.
Beelden
De eerste opdracht voor Krop is
het maken van vier beelden van Franse
kalksteen. Ze zijn bovenop vier bakstenen
pilaren (pinakels) geplaatst, die elk op de
vier hoeken van de onderbouw van de

Afb. 6a en 6b Hildo Krop, Pinakelbekroningen en
pilasterkapitelen, Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein,
Franse kalksteen resp. zandsteen,
h 60 cm resp. h ca. 60 cm, 1925.
Foto Eddy Engelsman.

toren staan (afb. 6a en 6b). De beelden
stellen de vier evangelisten voor. Op de
afbeeldingen zijn drie van de vier pilaren
te zien, met in detail Lucas als stier (afb.
6c). De drie andere verbeelden Mattheus,
gesymboliseerd door een engel, Marcus
door een leeuw en Johannes door een
arend. De beelden moesten zorgen voor
een geleidelijke overgang van de moderne

Afb. 6c Hildo Krop, Lucas verbeeld als stier,
pinakelbekroning, Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein,
Franse kalksteen,
h 60 cm, 1925.
Foto Eddy Engelsman.

top naar de eeuwenoude torengedeeltes
daaronder.
Krops tweede opdracht bestaat uit
maar liefst twaalf verschillende zandstenen
pilasterkapitelen, die net onder de pinakels
zijn aangebracht. Een kapiteel is de
bovenbeëindiging van een pilaster (zuil).
Hier zijn dat half platte, Ionische zuilen
tegen de gevel. Krop "bereikte een alleszins
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Afb. 7 Hildo Krop, Man met zwaard, pilasterkapiteel,
toren Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein,
zandsteen, h ca. 60 cm, 1925.
Foto Eddy Engelsman.

bekoorlijk resultaat", schrijft Blaauw in
Wendingen. Als voorbeeld een strijder met
zwaard (afb. 7).
Bronzen sierplaatjes en
deurknoppen
Architect H.A.J. Baanders heeft na
De Klerks dood diens plannen voor de
restauratie uitgevoerd. Naar zijn eigen
ontwerp heeft Baanders een nieuwe,
hoge poortopening met vier eikenhouten
ingangsdeuren in het voorportaal van de
kerk gesitueerd. Om tocht te vermijden zijn
er tweemaal twee deuren met ongeveer
twee meter tussenruimte geplaatst. De
plannen van De Klerk had Baanders volgens
Blaauw weliswaar goed uitgevoerd, maar
in Wendingen schreef hij kritisch over de
poortopening: "Het is jammer dat Baanders
aan zijn ernstige arbeid voor de uitvoering
van het ontwerp zijn eigen schepping had
toegevoegd." Door het vullen van "de rijzige
poortopening met lage ingangsdeuren"
waren volgens hem de verhoudingen met
de eenvoudige vormen van de oude kerk
zoek (afb. 8).
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Misschien was het vanwege zijn
kritiek op de deuren dat Blaauw de 88
bronzen sierplaatjes (nagelkoppen) en acht
deurknoppen, met zes verschillende figuren,
die Krop voor de binnendeuren heeft
ontworpen in Wendingen onbesproken laat.
De sierplaatjes en deurknoppen zijn het
derde onderdeel van Krops opdracht en
zitten aan beide zijden van de vier deuren.
Op de sierplaatjes (ø 5,25 cm) staan een
manfiguur in orante-houding (een geknielde,
biddende houding met de armen ter hoogte
van de schouders naar de hemel geheven,

Afb. 8 H.A.J. Baanders, Poortopening met
binnendeuren tochtportaal naar toren met tegels/
panelen in reliëf (Hildo Krop),
Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein, 1928.
Foto Erik Rijper.

Afb. 9a Hildo Krop, Sierplaatjes
(man in orante houding,
kelkbloem, vrouw in orante
houding, ruiter te paard, wapen
IJsselstein) voor de binnendeuren
van de Sint-Nicolaaskerk,
IJsselstein, brons, in situ,
ø 5,25 cm, ca. 1928.
Foto's Erik Rijper.

Afb. 9b Hildo Krop, Deurknop (vier) met Griekse
letters XP (Chi-Rho)/Christussymbool, voor de
binnendeuren van de Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein,
brons, in situ, ø 5,25 cm, ca. 1928.
Foto Eddy Engelsman.

Afb. 9c Hildo Krop, Ruiter te paard,
sieraad, brons, h x b 4 cm, ca. 1928.
Coll. en foto Museum Hildo Krop.
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Afb. 11a t/m 11d Hildo Krop,Tegels/panelen in reliëf (man in
orantehouding, Griekse letters XP (Chi-Rho)/Christussymbool, wapen
IJsselstein, vrouw in orantehouding) voor de binnendeuren van de
Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein, gegoten glas, in situ, tegel: h 24 x b 24
x d 3,5 cm, ca. 1928. Uitvoering Glasfabriek Leerdam.
Foto's Erik Rijper.

waarbij de geopende handen worden getoond), een
kelkbloem, een vrouwfiguur in orante-houding, een ruiter
te paard en het wapen van IJsselstein (afb. 9a).
Op de acht deurknoppen staan de Griekse letters XP
(Chi-Rho), het Christussymbool (afb. 9b). De vrouw (in
ietwat gewijzigde vorm), het stadswapen, de man en het
Christussymbool staan ook op de glazen tegels afgebeeld.
De figuren op de sierplaatjes - alleen binnen de vierkanten
- heeft Krop later ook voor bronzen sieraden (4 x 4 cm)
gebruikt (afb. 9c).
Glazen tegels
Het ontwerpen van vier verschillende glazen tegels (ook
wel panelen genoemd) in reliëf voor vier binnendeuren is
het vierde onderdeel van Krops opdracht. In totaal gaat
het om 24 tegels (afb. 10). Evenals de sierplaatjes worden
deze tegels in Wendingen niet beschreven, maar ze worden
daarin wel op enkele foto's getoond.

Afb. 10 Hildo Krop,
Tegels/panelen
in reliëf in twee
binnendeuren van
de Sint-Nicolaaskerk,
IJsselstein, ca. 1928.
Foto Erik Rijper.
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(Rams Woerthe) in Steenwijk heeft een op
de vrouw lijkend terracotta beeld in de
collectie; eveneens een naar links knielende
vrouw in orante-houding, maar dan met
afgewend hoofd (afb. 11e).
De twaalf tegels zijn symmetrisch, in
vier verticale rijen van drie tegels in de vier
deuren verwerkt. De vier verschillende tegels
worden afwisselend toegepast (afb. 12).

Afb. 11e Hildo Krop,Vrouw met golvend haar
in orante houding, naar links geknield, deel van
console, met zon-ornament, terracotta, h 31 x b 18
x d 28 cm, datum onbekend.
Coll. en foto Museum Hildo Krop.

De afgebeelde figuren zijn, evenals als
Krops wat hoekige beelden, krachtig - en
face - neergezet, zij het zonder geprononceerde contouren. Hier geen geheven
vuisten, maar flinke open handen. En ook
geen stevig neergezette benen, maar
biddende, deemoedig knielende mensen. De
eerste is een naar rechts knielende man in
orante-houding, net als op de sierplaatjes.
Daarnaast zien we de Griekse letters XP
(Chi-Rho) met twee sterren, verder het
wapen van IJsselstein en ten slotte een naar
links knielende vrouw in orante-houding
(afb. 11a t/m 11d). Het Hildo Krop Museum

Boven
de
deuren
zit
een
baksteenconstructie van Baanders in
de vorm van een raster met vierkante
openingen. In de openingen is blauw en
groen glas verwerkt. Onbekend is waar dat
glas is geproduceerd (afb. 13).
De tegels zijn uitgevoerd door de
Glasfabriek Leerdam, voor zover bekend
de enige glasontwerpen van Krop voor de
Glasfabriek. Er wordt vanuit gegaan dat de
tegels destijds in een mal zijn geperst, een
techniek die door de Glasfabriek Leerdam
vaak werd toegepast bij het maken van glazen
beelden. Bij de productie van tegels worden
er altijd meer geproduceerd dan uiteindelijk
worden gebruikt. Deze komen in musea of
bij particulieren terecht. Onlangs zijn drie

Afb. 12 Hildo Krop,Tegels/panelen in reliëf, in
binnendeuren van de Sint-Nicolaaskerk,
IJsselstein, ca. 1928.
Foto Erik Rijper.
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met verschillende oppervlakken hebben
geëxperimenteerd alvorens de definitieve
transparante tegel werd gekozen. Het Hildo
Krop Museum heeft ook vier transparante
tegels die rechtstreeks afkomstig zijn uit het
atelier van Hildo Krop. De inboedels uit de
ateliers in Schoorl en Amsterdam zijn na
Krops dood in 1970 namelijk in het Hildo
Krop Museum terechtgekomen.
Dat Hildo Krop de tegels tot zijn dood
toe heeft bewaard, moet wel betekenen
dat hij het resultaat de moeite waard heeft
gevonden.
Afb. 13 H.A.J. Baanders, baksteenconstructie met
blauw en groen glas boven poortopening van de
Sint-Nicolaaskerk, IJsselstein.
Foto Erik Rijper.

glazen tegels met dezelfde afbeeldingen als
in IJsselstein in een grafmonument op de
Algemene Begraafplaats Oude Torenhof in
Alblasserdam opgedoken. Cornelis Smit is
bij dat monument in 1935 begraven, zeven
jaar nadat de tegels in de Sint-Nicolaaskerk
zijn aangebracht. Het is onbekend of Krop
betrokken is geweest bij de opdracht
voor de tegels, en wie de opdracht heeft
verleend. Het monument zelf past niet in
de stijl van Krops oeuvre. Afgelopen zomer
is het grafmonument gerestaureerd. Het is
de bedoeling dat één tegel wordt vervangen
en opnieuw wordt geproduceerd door de
Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum
in Leerdam.
De tegels in de kerk zijn van transparant
onbewerkt glas, evenals vier tegels in de
collectie van het Nationaal Glasmuseum.
Bovendien bezit het Glasmuseum twee
tegels (de vrouw- en de manfiguur) met
een mat oppervlak. De fabriek moet eerst
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Literatuur:
-- Wendingen, Maandblad voor Bouwen
en Sieren van Architectura Et Amicitia,
series X nr. 4, ca. nov. 1929, gewijd
aan de restauratie en herbouw van
den toren van de St. Nicolaaskerk
te IJsselstein; omslag lithografie: J.S.
Sjollema, begeleidende tekst: Dr. J. Kalf
en C.J. Blaauw, architect
-- E.J. Lagerweij-Polak, Hildo Krop:
beeldhouwer, Den Haag SDU/Openbaar
Kunstbezit, 1992
-- Thimo te Duits, Leerdams glaswerk
in IJsselstein; Hildo Krop en de oude
Nicolaaskerk, Historische Kring
IJsselstein, 1996

Nieuwe uitgaven
Kees van der Geer: Collectie Paul
Rijkens – Wiegman – De Smet –
Sluijters
136 blz.; € 24,95; Waanders & De kunst,
ISBN 978 94 6262 283 8

de in Nederland weinig bekende Belgische
kunstenaar Walter Vaes. Uit de vele verhalen
en anekdotes in het boek blijkt ook dat Paul
Rijkens in alle opzichten een kleurrijke en
ondernemende man is geweest.

In de tentoonstellingsagenda in Rond
1900 - 2020 1 / februari is de tentoonstelling
over de Collectie Paul Rijkens in het
Stedelijk Museum Alkmaar aangekondigd;
nog t/m 1 november te bezichtigen. Bij de
tentoonstelling is een uitgebreide catalogus
verschenen.
Paul Rijkens was naast topindustrieel,
zakendiplomaat
en
mecenas,
ook
kunstliefhebber en verzamelaar van
eigentijdse kunst. Hij begon te verzamelen
tijdens de hoogtijdagen van de Bergense
School (1914-1925). In zijn verzameling
bevonden zich veel werken van kunstenaars
die in Amsterdam en Bergen hebben gewerkt,
zoals Jan Sluijters, Leo Gestel en de broers
Wiegman, maar ook Belgische kunstenaars
als Gustave De Smet en Constant Permeke.
Met een aantal kunstenaars onderhield hij als
mecenas een levenslange, vriendschappelijke
band, bijvoorbeeld met Toon Kelder. De
verzameling van Rijkens viel na zijn dood
in 1965 uiteen. In het boek beschrijft Kees
van der Geer (secretaris van de VVNK),
gastconservator van de gelijknamige
tentoonstelling, zijn jarenlange speurwerk
naar de uitgebreide collectie van ongeveer
500 schilderijen en 300 etsen die Rijkens
bezat. Van der Geer bleek de collectie te
kunnen reconstrueren. Dat levert een rijk
en verrassend beeld op, met onbekend
werk van erkende meesters als Jan Sluijters,
Matthieu Wiegman en Gustave De Smet,
maar ook met sfeervol en verstild werk van
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T E N T OO N S T E L L I N G agenda
per september 2020

Vanwege de coronasituatie werd in de
afgelopen zomer een flink aantal 'grote'
geplande tentoonstellingen geannuleerd
of in ieder geval verschoven naar een
later tijdstip. Om de vrijgekomen 'ruimte'
(zowel in tijd als in plaats) op te vullen zijn
diverse Nederlandse musea bij hun eigen
collecties te rade gegaan en hebben, soms
in samenwerking met naburige of verwante
musea, vervangende tentoonstellingen
samengesteld. Een aantal daarvan zijn in
onderstaand overzicht opgenomen.
Amsterdam - Allard Pierson Museum
020-5257300 / www.allardpierson.nl
Godinnen van de Art Nouveau;
23 oktober t/m 21 maart 2021.
Het Allard Pierson stelt met twee
Duitse partnermusea een tentoonstelling
samen over de internationale art nouveau.
Vloeiende lijnen en florale motieven
zijn belangrijke kenmerken van deze
Alphonse Mucha, buste La Nature, 1899-1900.
Websitebanner tentoonstelling Godinnen van de
Art Nouveau.
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stijlbeweging die tussen 1890 en 1910 in
heel Europa de toon zette. Minstens zo
typerend zijn de beeldschone vrouwen
die veelvuldig werden afgebeeld. Vaak
gaat het om goddelijke verschijningen die
werden ontleend aan de Klassieke Oudheid,
Byzantijnse iconen, middeleeuwse legenden
en eigentijdse muzen. De tentoonstelling
laat werken zien van Alphonse Mucha,
Gustav Klimt, Aubrey Beardsley, René
Lalique en Henri de Toulouse-Lautrec,
naast talloze objecten van andere bekende
ontwerpers, waarbij ook speciale aandacht
is voor vrouwelijke kunstenaars.
Tegelijkertijd met deze tentoonstelling is
ook in het Allard Pierson de tentoonstelling
Letters van de Art Nouveau. Hierin wordt
aandacht besteed aan ontwikkelingen in de
lithografie en typografie ten tijde van de Art
Nouveau, met voorbeelden van kunstenaars
als Otto Eckmann, Eugène Grasset en
Georges Auriol, die hieraan een belangrijke
bijdrage leverden.
Amsterdam - Stedelijk Museum
020-5732911 / www.stedelijk.nl
Van Thonet tot Dutch Design;
t/m 21 maart 2021.
Het Stedelijk Museum laat in deze
tentoonstelling een ruime keuze zien uit
haar omvangrijke collectie vormgeving.
Al deze ontwerpen zijn in de afgelopen
125 jaar baanbrekend en actueel geweest.
De tentoonstelling voert van een van de
oudste meubels in de collectie, een bank
van Thonet, langs stromingen als de Wiener
Werkstätte, de Amsterdamse School en
de Scandinavische vormgeving, naar de
opkomst van plastic in de jaren zestig,
het kleurrijke Italiaanse Memphis-design
uit de jaren tachtig en Dutch Design. In
de tentoonstelling is werk te zien van

Van Thonet tot Dutch Design, ontwerpen van
Michael Thonet, Marcel Wanders, Richard Hutten,
Vally Wieselthier en Ettore Sottsass.

ontwerpers als Michael Thonet, Gerrit
Rietveld, Charlotte Perriand, Verner Panton,
Ettore Sottsass, Hella Jongerius, Marcel
Wanders en Patrick Jouin. Ook is er een
zaal gewijd aan ontwerpen voor kinderen,
van onder meer Charles & Ray Eames,
Victor Vasarely, Enzo Mari en Ineke Hans.

Foto: Peggy Janssen,
styling: Heidi Willems - PURE styling.

Schets van De slaapkamer,
meegezonden met brief van
Vincent van Gogh aan
Theo van Gogh, 1888.
Website tentoonstelling
'Je liefhebbende Vincent'.

Amsterdam - Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl
'Je liefhebbende Vincent';
9 oktober t/m 10 januari 2021.
Vincent van Gogh was niet alleen
kunstenaar, maar ook een gepassioneerd
briefschrijver. Hij maakte in zijn brieven
vaak schetsen van werken waar hij mee
bezig was of die hij net voltooid had. In de
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tentoonstelling 'Je liefhebbende Vincent'
wordt een selectie van ruim 40 brieven
van Vincent van Gogh gepresenteerd, in
combinatie met alom bekende schilderijen
en tekeningen zoals De slaapkamer, De
aardappeleters en De zaaier. Vanwege de
kwetsbaarheid worden deze documenten
slechts zelden getoond en de tentoonstelling
biedt dus een unieke mogelijkheid om de
brieven van dichtbij te bekijken.
Bergen - Museum Kranenburgh
072-5898927 / www.kranenburgh.nl
De luchten van de Bergense School;
t/m 29 november 2020.
Kunstenaars die zich begin vorige eeuw
vestigden in Bergen werden aangetrokken
door het natuurschoon, het licht van zee,
de frisse (zee)lucht. Een van de bekendste
werken in de collectie van Museum
Kranenburgh heeft lucht als onderwerp:
Herfst (1909) van Leo Gestel. Een dreigende
Hollandse wolkenlucht overspant een nietig
landschap en neemt vrijwel het hele doek
in beslag. Ook na de hoogtijperiode van
de Bergense School behield Bergen haar

aantrekkingskracht. Zo betrok schilder
Edgar Fernhout na het overlijden van zijn
moeder Charley Toorop haar Bergense
atelierwoning De Vlerken en begon hij de
schoonheid van lucht en licht in en rond
Bergen te vangen in zijn abstracte doeken.
Den Haag - Kunstmuseum
070-3381111 / www.kunstmuseum.nl
Anders Zorn;
10 oktober t/m 31 januari 2021.
De Zweedse schilder Anders Zorn
(1860 - 1920) is bekend vanwege de door
hem geschilderde portretten van veelal
personen uit de hogere klasse, de volkse
en idyllische taferelen van het Zweedse
platteland en vooral de pure en natuurlijke
wijze waarop de vrouw in veel van zijn
werken staat afgebeeld. Zorn behoort
daarmee tot het naturalisme, een stroming
waarin een natuurgetrouwe weergave van
de mens en zijn omgeving centraal staat.
In Zweden is Anders Zorn een van 's
lands meest gevierde kunstenaars, maar in
de rest van Europa is hij grotendeels aan
de aandacht ontsnapt. Dit najaar brengt

Leo Gestel, Herfst, 1909, olieverf op doek.
Website Museum Kranenburgh.
Anders Zorn, Middernacht, 1891,
olieverf op doek, Zornmuseet, Mora.
Website Kunstmuseum.

VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 4 pagina 37

Kunstmuseum Den Haag 150 schilderijen,
aquarellen en etsen samen in zijn eerste
Nederlandse overzicht in samenwerking
met het Nationalmuseum in Stockholm en
het Zorn museum in Mora.
Deurne - Museum De Wieger
0493-322930 / www.dewieger.nl
van
Armando
tot
Zadkine;
20 september t/m 10 januari 2021.
Ter gelegenheid van het afscheid van
conservator Lex van de Haterd is van 20
september t/m 10 januari 2021 in Museum De
Wieger de kunstcollectie van Lex en Leonie
van de Haterd te zien. De tentoonstelling
bestaat uit ruim 200 kunstwerken, die
getoond worden in drie deelexposities, die
samen een eeuw moderne en eigentijdse

beeldende kunst bestrijken (1920-2020).
Met werken van onder andere Ossip
Zadkine, Moissey Kogan, Otto van Rees,
Jozef Cantré en Joep Nicolas. Daarnaast zijn
er thematisch verwante tekeningen, pastels
en litho's van Jan Sluijters en Leo Gestel.
Maar ook naoorlogse en hedendaagse kunst,
waaronder werk van Armando en fotografie
van Cas Oorthuys, Willem Wernsen, Ilse
Leenders, Wim Koerts, Jolanthe Lalkens
e.v.a.
Gorssel - MORE
0575-760300 / www.museummore.nl
Nieuwe Kaders;
4 oktober t/m 24 januari 2021.
In de tentoonstelling Nieuwe Kaders Schilderkunst, fotografie en film 1920-1940

Otto van Rees, Compositie, 1931, olieverf.
Museum De Wieger.
Pyke Koch, Portret van Asta Nielsen, 1929,
Collectie Centraal Museum Utrecht.
© Pictoright.
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ontmoeten drie zich in de jaren 19201940 in hoog tempo ontwikkelende
kunstvormen elkaar in één tentoonstelling:
Neorealistische schilderkunst, Nieuwe
Fotografie en interbellumfilm. Voor wat
betreft de schilderkunst was een schilder als
Pyke Koch gefascineerd door de moderne
Duitse cinema en met name de actrice Asta
Nielsen (1881-1972), een van de eerste
internationale filmsterren.
Voor wat betreft de fotografie zijn
het Erwin Blumenfeld, Eva Besnyö en Paul
Citroen die zich afzetten tegen in die
tijd gangbare fotografie die ouderwetse,
schilderachtige effecten nabootste. En voor
wat betreft de film waren het de schilder
Charley Toorop, de cineast Joris Ivens en de
schrijver en criticus Menno ter Braak die in
1927,als tegenwicht tegen het 'volksvermaak'
van commerciële bioscoopproducties en als
reactie op de filmkeuring, de Nederlandse
Filmliga oprichtten.
De tentoonstelling laat niet alleen
zien hoe de verschillende kunstvormen
- schilderkunst, fotografie en film - elkaar
wederzijds beïnvloedden, maar ook dat zij
onderling opmerkelijk veel verwantschap
tonen.
Haarlem - Frans Hals Museum - Locatie Hal
023-5115775 /
www.franshalsmuseum.nl
Mag het ook mooi zijn?
10 oktober t/m 10 januari 2021.
De rijke Haarlemse schilderkunst
van de 20ste eeuw kent namen als Henri
Boot, Coba Ritsema, Kees Verwey, Jacobus
van Looy en Jaap Ploos van Amstel. In de
tentoonstelling ´Mag het ook mooi zijn?' gaat
het niet zo zeer om de vernieuwingen die
rond de vorige eeuwwisseling in de kunst in
hoge mate plaatsvonden, maar veel meer om
de schoonheid van het dagelijks leven zoals
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Jacobus van Looy,Witte poes in een open raam,
ca. 1895 (detail).
Website Frans Hals Museum.

die in een realistische of impressionistische
schilderstijl kan worden weergegeven en
uitgedragen. De tentoonstelling toont een
groot aantal werken van bovengenoemde
en andere kunstenaars, waarin schoonheid
een centrale en beeldbepalende plaats
inneemt.Want kunst mag toch ook 'gewoon
mooi' zijn?
Heerenveen - Museum Belvédère
0513-644999 / www.museumbelvedere.nl
Hendrik Werkman – van Voerman
tot Baalschem;
3 oktober t/m 10 januari 2021.
De tentoonstelling 'Hendrik Werkman
– van Voerman tot Baalschem' bestaat uit
werken die oorspronkelijk deel uitmaakten
van de verzameling opgebouwd door
Werkmans vriend, architect en schilder
Job Hansen (1899-1960), een collectie
die later in handen kwam van de
kunstverzamelaars Pleun en Mieke Toledo.
De nu tentoongestelde werken, in langdurig
bruikleen bij het museum Belvédère, laat

Omslag van kunsttijdschrift 'The Next Call'
(nr 2, 1923), H.N.Werkman.
Website Museum Belvédère.

werken, met name druksels, van Werkman
(1882-1945) zien, uit alle fasen van zijn
carrière. Met de tentoonstelling (en de
gelijktijdige uitgave 'Hendrik Werkman – van
Voerman tot Baalschem') vestigt Museum
Belvédère de aandacht op een bijzondere
Werkman-collectie, en tegelijkertijd ook op
de betekenis die gepassioneerd particulier
collectioneren kan hebben voor musea.
Heerlen - SCHUNCK Museum
045-5772200 / www.schunck.nl
Tegendraaads;
t/m 21 februari 2021.
In het kader van het themajaar 'Aad de
Haas-100 jaar' brengt SCHUNCK Museum
onder de titel Tegendraads een groot deel
van het oeuvre van deze markante, nonconformistische, eigenzinnige kunstenaar bij
elkaar. Meer dan 250 werken onderstrepen
de veelzijdigheid van De Haas (1920-

Aad de Haas,Tooneel (1943),
olieverf op board.
Website SCUNCK Museum.

1972), die zich uitdrukte in verschillende
stijlen en technieken, met als rode draad
zingeving en engagement. Tegendraads
toont werken uit de collectie SCHUNCK,
uit de verzamelingen van andere musea
en van particuliere bruikleengevers. De
tentoonstelling is het resultaat van een
samenwerkingsverband tussen SCHUNCK
Museum in Heerlen, het Limburgs Museum
in Venlo en Chabot Museum in Rotterdam
(NB: zie ook de tentoonstelling 'Aad de
Haas, Verboden Kunst' in het Limburgs
Museum,Venlo)
Laren - Singer Laren
035-5393939 / www.singerlaren.nl
Schilders van licht – Monet tot
Sluijters;
t/m 17 januari 2021.
Onder de titel 'Schilders van
licht' worden zonnige en kleurrijke
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hoogtepunten uit de collectie van Singer
Laren geëxposeerd, waaronder diverse
nog niet eerder getoonde aanwinsten uit
de Collectie Nardinc. Er is werk te zien
van onder anderen Claude Monet, Eugène
Boudin, J.H. Weissenbruch, Anton Mauve,
G.H. Breitner, Isaac Israels, Jan Toorop, Théo
Van Rysselberghe, Co Breman, Ferdinand
Hart Nibbrig, Raoul Dufy, Jan Sluijters, Leo
Gestel, Kees van Dongen, Kees Maks en
Charley Toorop.
Aan de hand van thema´s als 'natuurlijke
lichtval', 'luminisme', 'innerlijk licht',
'mediterraan licht' en ook 'kunstlicht' komen
in deze tentoonstelling de vele soorten en
aspecten van 'licht' aan bod.
Vrijwel
tegelijkertijd
met
deze
tentoonstelling is er in het Singer Museum
de expositie ´De Kunst van het weglaten.
Abstractie in de Singer Collectie' (8
september t/m 3 januari). Hierin worden
(semi)abstracte werken van onder andere
Jan Sluijters,L arens landschap met fietsers (1911).
Website Singer Laren, Nardinc-collectie.

VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 4 pagina 41

Bart van der Leck, Lou Loeber en Chris
Beekman geëxposeerd.
Nunspeet - Noord Veluws Museum
0341-250560 /
www.noord-veluws-museum.nl
Cornelis de Bruin, een veelzijdig
impressionist;
t/m 25 oktober 2020.
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat
Cornelis de Bruin (1870 -1940) in Utrecht
geboren werd. Cornelis de Bruin werkte als
keramist bij diverse keramiekfabrieken, o.a.
De Distel en de Dordtsche Kunstpotterij.
Daarnaast bouwde hij vanuit het Gooi en
Amsterdam een carrière op als schilder. De
expositie in het Noord-Veluws Museum
laat zien dat Cornelis de Bruin vele werken
op en rond de Veluwe en de Zuiderzee
heeft gemaakt. In de tentoonstelling zijn
naast ruim 15 schilderijen ook beeldjes en
beschilderd aardewerk van de kunstenaar

Cornelis de Bruin,Voor Harderwijk.
Website Noord Veluws Museum.

te zien. Aanvullend op deze expositie zijn
ook in Museum Soest van 15 augustus
t/m 8 november 2020 schilderijen en
keramiek van Cornelis de Bruin te zien
(www.museumsoest.nl).
Tilburg - TextielMuseum
013-5367475 / www.textielmuseum.nl
Pronkstukken|Tafeldamast van Art
Nouveau tot Amsterdamse School;
t/m 17 januari 2021.
Nederlandse
ontwerpen
voor
tafeldamast behoren in de eerste helft
van de twintigste eeuw tot de top van
het Nederlandse textieldesign. Een aantal
damastweverijen profileert zich in het
maken van 'artistiek' damast, waarvoor

eigentijdse ontwerpers tekenen. Daarbij
is voor deze ontwerpers de Art Nouveau,
en later ook de Amsterdamse School, een
geliefde stijl. Kunstenaars als Chris Lebeau,
Cornelis van der Sluys, Theo Nieuwenhuis
en Jaap Gidding ontwierpen damast met
bijzondere dessins geïnspireerd op de
natuur, met afbeeldingen van papegaaien,
kersentakken, vissen, lelies, pinguïns en
andere van de natuur afgeleide motieven.
Een luxe gedekte tafel is het stralende
middelpunt van de expositie.
Venlo - Limburgs Museum
077-3522112 / www.limburgsmuseum.nl
Aad de Haas,Verboden Kunst;
t/m 14 maart 2021.
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Tafelgoed Vissen en pinguins, 1925-1925, Chris Lanooy.
Websitebanner tentoonstelling
Pronkstukken|Tafeldamast van Art Nouveau tot
Amsterdamse School.
Aad de Haas, Celibacy,1960.

'Als ze deze tekeningen ontdekken,
snijden ze mijn kop er definitief af.' Dat
zou volgens de website van Museum Venlo
kunstenaar Aad de Haas gezegd hebben
over een aantal schetsboeken van hem
die hij verborgen wilde houden. In de
tentoonstelling Aad de Haas - Verboden Kunst
wordt vertoond wat niet vertoond mocht
worden. Schilder en graficus Aad de Haas
(1920 - 1972) doorbrak de regels die kerk en
maatschappij hem oplegden. Hij schilderde
figuratief én expressionistisch, religieus
én pornografisch, maar altijd uitzonderlijk
artistiek. De tentoonstelling is onderdeel van
het project 'Aad de Haas 100 jaar' en is het
resultaat van een samenwerkingsverband
tussen het Limburgs Museum in Venlo,
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SCHUNCK Museum in Heerlen en het
Chabot Museum in Rotterdam, ter ere van
het 100-jarig jubileum van de markante,
non-conformistische Limburgse kunstenaar

met Rotterdamse wortels: Aad de Haas.
(NB: zie ook 'Aad de Haas-100 jaar', Schunck
Museum, Heerlen).

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
Alkmaar - Stedelijk Museum
072-5489789 / www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Collectie Paul Rijkens – Wiegman, De
Smet, Sluijters;
t/m 1 november 2020.
Amsterdam - Joods Historisch Museum
020-5310311 / www.jck.nl
Charlotte Salomon in close-up;
t/m 22 november 2020.

Dordrecht - Dordrechts Museum
078-7708708 / www.dordrechtsmuseum.nl
Willem Bastiaan Tholen, Een gelukkige
natuur;
t/m 1 november 2020.

www.vvnk.nl

Elburg - Museum Sjoel Elburg
0525-685564 / www.sjoelelburg.nl
Vermoorde kunst;
t/m 28 november 2020.

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

redactie

Gouda - Museum Gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
Stilleven;
t/m 28 november 2020.
Nunspeet - Noord Veluws Museum
0341-250560 / www.noord-veluws-museum.nl
Vermoorde Kunst;
t/m 29 november 2020.

Amsterdam - Museum Het Schip
020-6868595 / www.hetschip.nl
Bruno Taut. De fantasie voorbij;
t/m 17 januari 2021.

secretariaat

Gorssel - Museum MORE
0575-760300 / www.museummore.nl
Jan Mankes;
t/m 25 oktober 2020.

Rotterdam - Chabot Museum
010-4363713 / www.chabotmuseum.nl
Kunst stelt alles voor;
t/m 29 november 2020.
Rotterdam - Kunsthal
010-4400301 / www.kunsthal.nl
Extra Large. Wandkleden van Picasso en
Le Corbusier tot Louise Bourgeois;
t/m 3 januari 2021.

Rond 1900

teksten

vormgeving

Michel Didier
020 - 770 41 97
redactie@vvnk.nl

Eef de Hilster
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