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VAN de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf zijn
de musea helaas nog dicht. Hopelijk zet de
positieve trend van 'betere' coronacijfers
door en kunnen we inmiddels weer veilig
naar musea. Al spreek ik heel wat mensen
die het er niet op wagen een museum te
bezoeken. Begrijpelijk, al doen de musea
met tijdslots, routes en eenrichtingsverkeer
hun uiterste best hun ruimte veilig te
benutten. Er is overigens veel te bekijken.
Blockbusters worden uitgesteld, maar het
is verrassend wat er aan kunstwerken uit
depots wordt getoond. Maarten Nubé
heeft de tentoonstellingsagenda weer
mooi samengesteld, maar kijkt u voor u
gaat vooral of het museum open is en of
u moet reserveren. Voor diegenen die
niet gaan, verzinnen musea allerlei digitale
manieren om hun collecties te laten zien.
Ik hoor om me heen dat dat toch een slap
aftreksel is van de museale werkelijkheid.
Maar als je die digitale drempel eenmaal
hebt genomen gaat er een wereld voor je
open. Wie kent niet het Panorama Mesdag
in Den Haag, maar is er nog nooit geweest?
Sinds kort kun je je virtueel storten in het
cilindrische panorama en inzoomen op
de details van het reuzeschilderij van 120
bij 14 meter dat H.W. Mesdag samen met
Breitner, Blommers, De Bock en Sientje
Mesdag-van Houten op wonderbaarlijke
wijze heeft geschilderd. Ook Vincent van
Gogh heeft bij de opening in 1881 op het
Belvedère gestaan en het panorama vanaf
deze plek bewonderd. Hij zei:"…Het enige
wat er aan het Panorama van Scheveningen
mankeert, is dat er niks mankeert…". Er
komt binnenkort een publicatie, getiteld
Schilders van Panorama van Scheveningen,
waaraan de VVNK uit ons Fonds Studie en

Publicatie financieel heeft bijgedragen.
Over Van Gogh gesproken. Hoewel het
ons 'beleid' is vooral aandacht te besteden
aan de minder bekende kunstenaars vindt
u deze keer besprekingen van twee boeken
over Vincent van Gogh. Fascinerende
publicaties over de plekken waar Vincent
in Den Haag en Drenthe is geweest. De
plekken zijn geïdentificeerd op grond van
de brieven die Vincent aan zijn broer Theo
schreef.
De interessante excursie naar Utrecht
kon helaas niet doorgaan.We hadden er veel
van verwacht maar het zat er vanwege de
coronamaatregelen helaas niet in. Niemand
weet nog hoe de wereld er in 2021 uitziet,
maar dan proberen we die excursie alsnog te
houden. Dat geldt ook voor de Algemene
Ledenvergadering volgend jaar. Of die
fysiek kan worden gehouden of digitaal,
bijvoorbeeld via Zoom, weten we nog niet.
In ieder geval kunt u alvast de voorlopige
datum noteren: 27 maart 2021. Het
tweejaarlijkse symposium zullen we niet
in het begin van 2021 kunnen organiseren.
Wanneer wel, bezien we nog.
Wij zijn erg blij Christine van
Marle als nieuwe redactiesecretaris te
mogen begroeten. Zij heeft dit nummer
samengesteld. Het bestuur zal haar ook als
bestuurslid voordragen. Christine is van veel
markten thuis en heeft ruime ervaring met
redactiewerk. Daarnaast heeft ze jarenlang
als archivaris bij het Nationaal Archief
gewerkt en later als juriste gewerkt en geeft
ze kunstboeken uit. Eef de Hilster zorgt er
als vormgever als altijd voor dat het blad er
ook weer aantrekkelijk uitziet.
Onze
vorige
redactiesecretaris
Michel Didier heeft ons wegens drukke
werkzaamheden weer moeten verlaten.
Wij zijn hem erkentelijk voor het aantal
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nummers dat hij redactioneel mogelijk
heeft gemaakt.
U vindt in dit nummer de vertrouwde
rubrieken als Boekbesprekingen, Nieuwe
uitgaven, en enkele Monografieën. De rubriek
Kunst bij huis, voor de tweede keer al weer,
gaat over tekeningen van Frits Lensvelt, die
onder andere ook toneeldecorontwerper,
en licht- en binnenhuisarchitect (afb.) was.
Hopelijk wordt deze rubriek een blijvertje.
Dat hangt ook van u als lid af. We nodigen
u graag uit om u aan te melden voor die
rubriek. U kunt zelf iets schrijven of wij doen
het met behulp van uw informatie. Iedereen
heeft wel een geliefd kunstwerk met een

Frits Lensvelt, lamp
vergaderkamer B & W Stadhuis
Enschede, doorzichtig en
geopaliseerd glas, h. 170 cm,
1933, Glasfabriek Leerdam.
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'verhaal', welk verhaal hij/zij graag met
anderen deelt. Nieuw is de rubriek Uitgelicht.
We hebben enkele vaste 'leveranciers', maar
als u ergens in een musea een bijzonder
kunstobject of een nieuwe aanwinst ziet,
meld het ons, dan gaan wij er achteraan om
er een artikeltje aan te (laten) wijden.
In ieder geval is deze Rond 1900 weer
een dik nummer geworden, met voor elk
wat wils.
Veel leesplezier!
Eddy Engelsman

Uitstel excursies
Irene van Geest
Coördinator evenementen
Zowel voor de leden, maar ook voor
het bestuur, is het telkens weer een
teleurstelling als we een geplande excursie
moet afgelasten vanwege de verscherpte
corona-maatregelen. Dat gold voor de
excursie in het voorjaar naar Kootwijk en
voor het bezoek aan Utrecht in oktober.
Veel enthousiaste aanmelders, die we
uiteindelijk toch moesten laten weten dat
het niet door kon gaan. Althans niet op de
geplande datum.
Het bestuur blijft hoop houden dat
in de loop van 2021 er weer ruimte is
voor excursies en dat we dan weer deze
interessante excursies kunnen aanbieden.
Evenals andere bijeenkomsten, die we al aan
het voorbereiden waren, maar die voorlopig
niet door kunnen gaan. Soms ook omdat

Willem Bogtman, (Bergen
N.H. 1882 – 1955 Haarlem)
Tekenleraar, ontwerper,
glazenier
Jan de Bruijn
Geboren in Bergen als zoon van een
huisschilder was het de bedoeling dat Willem
Bogtman, net als zijn twee broers, ook dit
vak zou gaan uitoefenen. Na een opleiding
aan de Ambachtsschool te Alkmaar (18941897) werkte hij inderdaad zes jaar als
huisschilder. Maar daarnaast volgde hij in de
avonduren tekenlessen aan de Amsterdamse
Rijksacademie voor beeldende kunsten, bij

de tentoonstellingsagenda van de musea
nog al eens wijzigt door de huidige publiek
beperkende maatregelen.
Zo hebben we al bericht ontvangen dat
de BRAFA in Brussel niet doorgaat in 2021,
maar dat die uitgesteld is tot januari 2022.
Inmiddels is er wel een nieuw initiatief om
van 27 tot 31 januari digitaal kennis te maken
met het werk van de exposanten. Informatie
over dit project 'Brafa in the Galleries' is te
vinden op de website www.brafa.art.
Groepsbezoeken aan musea zijn nog
niet mogelijk, maar individueel bezoek,
mits aangemeld, is vaak wel mogelijk. Daar
moeten we het komende tijd mee doen
en natuurlijk met al die digitale initiatieven
waarmee de musea ons toch een kijkje
geven in hun collectie.
En ondertussen blijven we optimistisch
en gaan we ervan uit dat we in de loop
van het nieuwe jaar toch weer op excursie
kunnen.
Afb. 1. Bedrijfslogo Atelier W. Bogtman, ca. 1917.
Foto auteur.

de schilder en lithograaf August Allebé. Dit
leverde hem een benoeming op als leraar
tekenen en schilderen, in 1903 aan de
Ambachtsschool in Steenwijk, en vanaf 1905
aan de Haarlemse Ambachtsschool. Naast
leraar schilderen en tekenen ontving hij hier
ook het docentschap voor goudsmeden,
behangen en stofferen.1 In deze jaren
publiceerde
Bogtman
verschillende
praktisch-theoretische verhandelingen over
het stileren van natuurmotieven en het
methodisch ontwerpen van ornament.2
Aangespoord door zijn vermogende
schoonvader en mecenas Dirk Hendrik
Wicherson stopte Bogtman in oktober
1912 met lesgeven om een atelier voor
gebrandschilderd glas-in-lood op te richten
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Afb. 2. Atelier Willem
Bogtman, Overkapping
trappenhuis
Scheepvaarthuis,
Amsterdam,
gebrandschilderd glas-inlood, 1915-1916.
Fotograaf onbekend.
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dat spoedig grote bekendheid verwierf
(afb.1).3 In de lente van 1915 volgde Bogtmans
grote doorbraak toen hij van architect Joan
Melchior van der Meij de opdracht kreeg
voor de gebrandschilderde vensters, ramen
en de reusachtige glas-in-loodoverkapping
in het trappenhuis van het op dat moment
in aanbouw zijnde Scheepvaarthuis (afb. 2).4
Een stroom aan opdrachten volgde en al
snel werd Bogtmans atelier toonaangevend,
wat de glazenier ertoe dwong in 1917
een groter atelier annex woonhuis aan de
Haarlemse Zuider Emmakade te betrekken
naar ontwerp van de bevriende architect
Guillaume Frédéric la Croix (afb. 3).
Ook het personeelsbestand werd
uitgebreid. Naast oud-leerlingen Jan
Damsma en Christiaan Bennik, die Bogtman
al vanaf 1912 assisteerden, kwamen in
1916 Jaap Pronk en Eduard van Bommel
in dienst. Nico Schrier, Henk de Ru, Karel
Trautwein en Louis Boermeesten volgden
respectievelijk in 1918, 1920, 1925 en
1927. Een aparte plaats werd rond 1920

Afb. 3. Guillaume Frédéric
la Croix,Woonhuis annex
atelier Bogtman,
Zuider Emmakade 45,
Haarlem, 1917.
Foto Paul Paris.

ingenomen door Jo Daemen die uitsluitend
haar eigen ontwerpen voor medaillons
uitvoerde. Na verloop van tijd verlieten de
meesten het atelier ook weer, meestal om
zelfstandig te gaan werken.
Het atelier van Bogtman is altijd sterk
met de Amsterdamse School geassocieerd
(afb. 4 & 5). Tot op zekere hoogte is dat
terecht: Bogtman leverde glas-in-lood
voor ontwerpen van 'kopstukken' van de
stroming: De Klerk, Krop, Kramer, Crouwel,
Eibink en Snellebrand, Margeret Kropholler,
Staal en Wijdeveld. En verder voor iconische
projecten als de villa's van La Croix en
Kramer in Park Meerwijk te Bergen,
het 'schip van Blaauw' in Wageningen,
Vorkink & Wormsers villa 't Reigersnest
te Oostvoorne, Van Loghems landhuis
De Waterlelie in Haarlem, de Haagse
Bijenkorf en het Nederlands paviljoen op

ontwerpen van de Amsterdamse School
betrokken was, het glas-in-lood zelf in veel
van deze gevallen feitelijk niet de typische
kleuren en vormentaal vertoont. Hetzelfde
geldt voor een fors deel van Bogtmans
oeuvre wat overigens eenvoudig verklaard
kan worden: een commerciële firma,
afhankelijk van allerhande opdrachtgevers
met verschillende 'stijlsmaken', beperkte
zich niet tot één benadering of stijl.7

de wereldtentoonstelling in Parijs in 1925
(i.s.m. Richard Roland Holst).5 Tevens
leverde het atelier glas voor lampen aan de
Amsterdamse firma's Winkelman en Van der
Bijl en H.A. Kloosterhuis, en J.A. Boskamp &
Zn. uit Overveen; en ruitjes voor meubels
aan de firma's Dijst, Gebr. Monsieur, Nusink
& Zoon, L.O.V. Oosterbeek, Pander &
Zn., Randoe Haarlem en J.J. Zijfers & Co.;
fabrikanten die in meer en mindere mate
interieurontwerpen in een Amsterdamse
School-idioom hebben uitgevoerd.6
Beklemtoond moet echter worden dat,
hoewel Bogtman bij veel kenmerkende

Bogtmans atelier (afb. 6) stond niet
alleen hoog in aanzien vanwege haar
opdrachten en opdrachtgevers maar
was ook vermaard om de technische
en artistieke kwaliteit die zij leverde.8 In
tegenstelling tot veel seriematiger werkende
firma's die gebruik maakten van snelovens
en met modellenboeken werkten, ontwierp

Afb. 6. Bernard Eilers,
interieur glas-in-loodatelier Willem Bogtman, 1917.
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam [BFE-502].

Bogtman voor iedere opdrachtgever unieke
beglazingen.9 Qua ornamentbehandeling
waren zijn ontwerpen, net als zijn eerdere
publicaties, maatgevend en liepen ze
vooruit op de kleuren en dessinering
van andere nijverheidsdisciplines waarin
vlakornament een belangrijke rol speelde. In
combinatie met Bogtmans perfectionisme
op technisch vlak – het afwijzen van tijd- en
kostenbesparende technieken en materialen,
het gebruik van goede pigmenten en het
beste, vaak door hem zelf geïmporteerd
glas – resulteerde dit in een kostbaar maar
toonaangevend product.10
Na het overlijden van Bogtman in
1955 werd het atelier voortgezet door
zijn zoon Albert Bogtman, die al vanaf
1930 zakelijk leider was geweest, terwijl
de artistieke leiding in handen van Jos de
Ridder kwam.11 Langzaam maar zeker
kwam in de opdrachten de nadruk te liggen
Afb. 5. Atelier Willem Bogtman, ontwerptekening met
4 voorstellen voor een gebrandschilderd glas-in-lood
bovenlicht, ca. 1920. Potlood en waterverf op papier.
Noord-Hollands Archief, Haarlem. Foto auteur.

Afb. 4. Atelier Willem Bogtman, bovenlicht met aan
de onderwaterwereld ontleende motieven, ca. 1920,
gebrandschilderd glas-in-lood.
Particuliere collectie. Foto auteur.
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op ontwerpen in een meer traditioneel
realistische stijl. Vanaf 1970 gaf kleinzoon
Rutger Bogtman zijn krachten aan het
bedrijf, onder wiens leiding veel belangrijk
restauratiewerk werd verricht.12 In de jaren
negentig beëindigde het Bogtmanatelier zijn
activiteiten. Pas twintig jaar later, in 2017,
werd het waardevolle bedrijfsarchief aan het
Noord-Hollands Archief overgedragen.13
Noten:
1
R. Berentsen, 'Atelier Bogtman', in: C.
Hoogveld, E. Bergvelt (red.), Glas in lood
in Nederland 1817-1968, Den Haag 1989,
212-213; M. Singelenberg-van der Meer,
'Bogtman, Willem', in: T. Eliëns, M. Groot,
F. Leidelmeijer (red.), Kunstnijverheid in
Nederland 1880-1940, Bussum 1997,
210; H. Spreen, 'De sierkunstenaar
Willem Bogtman (1882-1955)', in: F.
Leidelmeijer, H. Spreen, Kunstnijverheid in
de stijl van de Amsterdamse School en art
deco uit de ateliers van de familie Bogtman,
Bergen 1999.
2
W.
Bogtman,
Het
ontwerpen
van ornament op systeem en naar
natuurvormen, Haarlem 1905; W.
Bogtman, 'Schablonentechniek in de
versieringskunst', Sierkunst 1 (1912),
11-12, 22-23; W. Bogtman, Methodisch
ontwerpen van ornament, Rotterdam
1913.
3
Spreen 1999, 16; Dhr. Spreen, gesprek
met auteur, d.d. 03-03-2015.
4
H. Boterenbrood, Van der Mey en het
Scheepvaarthuis, Den Haag 1989, 95-96
& 109; C. Hoogveld, E. Bergvelt (red.),
Glas in lood in Nederland 1817-1968, Den
Haag 1989, 82; R. van Oven, 'Sierkunst
en sierkunstenaars. Willem Bogtman',
Telegraaf 5 mei 1919; A.C. Valstar, 'Het
werk van den glasschilder W. Bogtman en
een overzicht van de glasschilderkunst',

Levende Kunst 1 (1918), 57-60.
Archief Atelier Willem Bogtman,
Haarlem, Noord-Hollands Archief,
Commissieboeken I – X (1915-1930);
A.H. Loeff-Bokma, 'Glas-in-lood –
Mozaiek – W. Bogtman te Haarlem', Het
Landhuis (1933) 5, 182-187.
6
Idem
7
J. de Bruijn, R. van Beekum, M.
Kes, 'Kleuring & filtering van licht.
Gebrandschilderd glas en glas-in-lood
in interieurs', in: I. de Roode, M. Groot
(red.), Wonen in de Amsterdamse School.
Ontwerpen voor het interieur 1910-1930,
Amsterdam / Bussum 2016, 121-122; en
uitvoeriger in: J. de Bruijn, Een onderzoek
naar de positie en werking van glas-in-lood
uit het atelier van Willem Bogtman binnen
de Amsterdamse School, Leiden 2015
(ongepubliceerd).
8
De Bruijn 2015;Van Oven 1919;Valstar
1918; W.F. Gouwe, De toegepaste kunsten
in Nederland. Glas in lood, Rotterdam
1932.
9
Van Oven 1919; [z.a.], 'De Haarlemmer
Willem Bogtman over zijn werk',
Het Vaderland, 1930; J. Nicolas, Wij
glazeniers…., Utrecht [1938], 83-84;
K. Niehaus, 'De glasschilderkunst in
Nederland. Een glazenier aan het woord',
Telegraaf 21 juli 1944.
10
De Bruijn 2015, 28-30.
11
Berentsen 1989.
12
idem; Rutger Bogtman, in gesprek met
auteur, d.d. 12-04-2015.
13
In
het
bijzonder
dankzij
de
onophoudelijke
inzet
van
architectuurhistoricus Radboud van
Beekum.
5

kunst bij huis
De Notabelen
Ard Hesselink
Als kind kon ik lang wegdromen bij
de twee ingelijste series toneelkostuum
ontwerpen in de gang van mijn 'oma Annie's
huis. 'Oma Annie' was Annie Lensvelt,
de tweede vrouw en weduwe van mijn
grootvader Frits Lensvelt. Zijn eerste vrouw,
mijn 'echte ' oma Nell Bronger, heb ik nooit
gekend, ze overleed in 1935.
Over deze beide toneelkunstenaars, Frits
Lensvelt en Nell Bronger, schreef ik eerder
twee monografieën1 zodat ik hier verder
niet te diep op hun respectieve loopbanen
in zal gaan. Frist Lensvelt was gedurende
lange jaren de decorontwerper terwijl Nell
Bronger de toneelkostuums ontwierp bij
de 'N.V. Het Tooneel' van toneelvernieuwer
Willem Royaards. En volgens de
toneelkritiek uit die dagen hadden ze samen
een belangrijk aandeel in het succes van dat
gezelschap. Vaak werd hun samenwerking
geroemd alsmede ook de manier waarop de
kostuums harmonieerden met de toneelenscenering; van Vondels Gijsbregt (1912)
tot Shakespeare's Midzomernachtsdroom
(1914), van Euripides' Oedipus (1915)
tot Goethe's Faust (1918), altijd werden
de resultaten van hun samenwerking
bewonderd. Zoals de publicist P.H. van
Moerkerken naar aanleiding van die laatste
voorstelling schreef (Elsevier's Maandschrift,
Jaargang 28, Deel 56, 1918 juli-december):
"[…] Zoo wisselen, vlug, ongestoord,
met slechts zeer korte tusschenpoozen
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van gesloten gordijnen, de tafereelen in hun
oorspronkelijke volgorde elkander af, nu eens
binnenskamers, dan weer buiten op straat
of veld. Een juiste belichting brengt de goede
stemming voor elke scène. En binnen deze
sobere, in zelfbeheerschend evenwicht blijvende
enscèneering, bewegen de, met kleur van
belichting en dékors harmonisch samengaande
gestalten van het drama. De kostuums, door
Mevrouw Lensvelt-Bronger ontworpen en onder
haar leiding gemaakt, zijn, van den ernstigKunst bij Huis
Het korte artikel 'De Notabelen',
geschreven door VVNK-lid Ard Hesselink,
is de tweede bijdrage van een van onze
leden voor de in de vorige Rond 1900
gestarte rubriek 'Kunst bij Huis'. Voor
deze rubriek vragen wij leden om een
stukje te schrijven over een kunstwerk
waar hij of zij een bijzondere band mee
heeft of waar een persoonlijk verhaal aan
vastzit.
Als je zoiets bezit - schilderij, tekening,
vaas, glas, klok, meubelstuk, beeld(je),
sieraad, boek, het huis waar je woont, of
iets anders binnen het aandachtsgebied
van de VVNK - schrijf het 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.
Wie volgt?
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donkeren Faust en den sarkastisch-rooden
Mefisto af, tot aan den zingenden bedelaar en
de skelettige heks, gehouden in een sfeer die –
niet geidealiseerd in den zin van operaballetten
en maskerade-romantiek – reëel is door haar
eigen levende schoonheid. […]"
Het mooie van de twee keer vier ingelijste
toneelkostuums, die nu al weer jaren bij mij
in huis hangen, is juist dat die harmonie
en samenwerking tussen hen beide erin
zichtbaar worden. Het betreft een achttal
kostuums die door Nell Bronger werden
ontworpen en die door Frits Lensvelt
met pen zijn getekend en ingekleurd. Het
gaat hier overigens om een verder vrijwel
vergeten stuk: het blijspel in vier bedrijven,
van August von Kotzebue, 'Die Deutschen
Kleinstädter' (1802) en in vertaling van Top
Naeff getiteld 'de Notabelen' (opgevoerd
in 1915). Het stuk ken ik niet maar aan de
hand van de bijna karikaturale portretten
die Lensvelt van de hoofdpersonen maakt
kan je je toch een voorstelling maken waar
dit blijspel over ging…

Nieuwe kunstenaarsmonografieën

Hildebrand (Hildo) Luciën Krop
(Steenwijk 26 februari 1884 –
2 augustus 1970 Amsterdam)
Beeldhouwer, sierkunstenaar,
ontwerper
Sylvia Alting van Geusau
'Hier ligt begraven Hildo Krop
stadsbeeldhouwer van Amsterdam' valt
er op een marmeren gedenkteken op de
Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied te
lezen (afb. 1). Bovenop het graf prijkt één
van Krops beeldhouwwerken 'De Eeuwige
Vrouw', dat hij in 1925 maakte voor het
Hollands Paviljoen op de Exposition des arts
Afb. 2. Hildo Krop in 1898,
foto gemaakt door zijn grootvader Hendrik Cordes.

décoratifs et industriels modernes in Parijs.
Krop was een veelzijdig kunstenaar die
zowel de creativiteit als de techniek bezat
om zijn sculpturen vorm te geven. Een deel
van het Amsterdamse straatbeeld wordt tot
op de dag van vandaag door het werk van
Krop bepaald.

Noot
1
Beide monografieën te vinden op de
VVNK-website en gepubliceerd in Rond
1900 2019 nr 2.

Toen Hildebrand Luciën Krop (afb. 2) op
26 februari 1884 in Steenwijk werd geboren,
was van een toekomst als beeldhouwer
zeker geen sprake. Als bakkerszoon was
hij voorbestemd om de bakkerij van zijn
vader over te nemen. Op veertienjarige
leeftijd ging hij in de leer bij verschillende
bakkerijen en kreeg hij boetseerlessen
op de Ambachtsschool als basis voor het
maken van marsepeinfiguren. Hij reisde

Afb. 1. Graf Hildo Krop, N-III-3 (1.4),
Begraafplaats Zorgvlied Amsterdam.
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naar Italië en Engeland om daar te werken
als chef-kok. In 1906 werd hij aangenomen
op het historische buitenverblijf Well
Hall van Hubert Bland en zijn vrouw,
kinderboekenschrijfster Edith Nesbit (18581924). Via hen kwam Krop in contact met
verschillende kunstenaars. De portretten
die Krop in zijn vrije tijd schilderde werden
gewaardeerd en op aanraden van de Britse
lithograaf Gerald Spencer Pryse (18821956) ging hij op schilderles.
Krop keerde in 1908 terug naar
Nederland en besloot beeldhouwer te
worden. Dit tot enige teleurstelling van zijn
ouders die ondanks hun zes kinderen geen
opvolger wisten te vinden voor de bakkerij
en deze uiteindelijk verkochten. Krop werd
toegelaten tot de afdeling beeldhouwen
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunst
in Amsterdam. Op de academie leerde hij
voornamelijk observeren en tekenen, de
praktische technieken waren nog geen
onderdeel van de opleiding. Om te leren
hakken in steen klopte Krop aan bij de
beeldhouwer John Rädecker (1885-1956).
Krop voltooide zijn opleiding in 1911 en
ontving in dat jaar ook de zilveren medaille
van de Prix de Rome in de beeldhouwkunst
voor zijn beeld Kaïn gedood door de pijl van
Lamech. Door deze prijs kreeg hij de kans
om een jaar in het buitenland cursussen te
volgen. Daarna vestigde hij zich definitief
in Amsterdam en werkte een tijdje bij de
Amsterdamse meubelfabriek W. Gieben,
waar A.M. Stoltz (1882-1961) de chef
d'atelier hem leerde houtsnijden. Later in
Krops carrière assisteerde Stoltz hem nog
regelmatig als uitvoerder.
Via de kring van de bohemien Jopie
Breemer (1875-1957) kwam Krop in
contact met de architect Piet Kramer (18811961). Dankzij Kramer kreeg Krop in 1913
zijn eerste betaalde beeldhouwopdrachten.

Afb. 3. Detail Scheepvaarthuis Hildo Krop, School vissen in de golven, graniet, 1913-16.

Kramer was sinds 1910 betrokken bij de
ontwikkeling van het Scheepvaarthuis, een
gemeenschappelijk kantoorgebouw aan de
Prins Hendrikkade voor zes Amsterdamse
rederijen. Hij zorgde ervoor dat Krop
aan de slag kon bij het atelier van de
beeldhouwer Hendrik van den Eijnde (18691939) die verantwoordelijk was voor de
beeldhouwwerken van het Scheepvaarthuis
(afb.3).
Om zijn gezin te kunnen onderhouden
zocht Krop naar een stabiel inkomen.
Hij was op 24 december 1914 getrouwd
met Willemina (Mien) Frederika Sleef
(1891-1981), dochter van SDAP-lid en
typograaf J.W. Sleef (1866-1914). Net als
zijn schoonvader was Krop geïnteresseerd
in het socialisme en was lid van de SDAP
van 1908-1918. Krop had zijn vrouw leren
kennen tijdens een amateur liederenavond
waar hij regelmatig kwam. Ze kregen drie
kinderen. Op advies van Kramer klopte
Krop aan bij de Dienst Publieke Werken. Op
16 juni 1916 werd Krop in dienst genomen
als vaste beeldhouwer van de gemeente.
Krops monopoliepositie werd aan de
kaak gesteld, maar de werkverhouding
met de gemeente Amsterdam zou, met
uitzondering van de Tweede Wereldoorlog,
tot aan zijn overlijden in stand blijven. Hij
werd ingezet om sculpturen te maken

voor openbare gebouwen zoals scholen,
arbeiderswoningen, het postkantoor en het
Amsterdamse stadhuis. Doordat Kramer
inmiddels architect was van de afdeling
bruggen mocht Krop ook de brugsculpturen
ontwerpen.
Naast zijn werk voor de Dienst Publieke
Werken maakte Krop ook werken in
opdracht en experimenteerde hij met
verschillende materialen en technieken.
Afb. 4. Witte ESKAF kan met zwart oor,
collectie Drents Museum, 1920.

Zo maakte hij voor het architectuur- en
kunsttijdschrift Wendingen houtsneden.Voor
de acteur Albert van Dalsum (1889-1971)
en de danseres Gertrud Leistikow (18851948) maakte hij verschillende dans- en
toneelmaskers. En voor zijn vader ontwierp
Krop kunstaardewerk. Tien jaar nadat Hein
Krop (1851-1938) de banketbakkerij sloot,
richtte hij samen met zijn neef Hillebrand Ras
(1878-1941) in 1918 de Eerste Steenwijker
Kunst Aardewerk Fabriek (ESKAF) op om
in betaalbaar kunstaardewerk te kunnen
voorzien (afb. 4).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
weigerde Krop zich aan te melden
voor de Kunstkammer en leefde van
privé-opdrachten. Na de oorlog werd
de werkverhouding met de gemeente
Amsterdam hersteld. In 1956 kreeg
hij op 72-jarige leeftijd de eretitel
stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Hij was
toen net begonnen met een beeld van de
architect Berlage voor het Victorieplein.
Door
gezondheidsproblemen
duurde
het tien jaar voordat het 5,5 meter hoge
natuurstenen beeld was afgerond. Op 20
augustus 1970 kreeg Krop tijdens zijn werk
in zijn atelier aan de Plantage Muidergracht
een hartaanval en stierf op 86-jarige leeftijd
in het harnas (afb. 5).
Geraadpleegde literatuur en
verder lezen:
-- Braat, L.P.J. Uit de werkplaatsen der
Beeldhouwers. Amsterdam: N.V.
Uitgeversbedrijf 'De Spieghel', [zonder
jaar].
-- Heij, Wim. De mens en kunstenaar
Hildo Krop. Kunst en cultuur in
Steenwijkerland deel 1, IJsselacademie
Kampen, 2006.
-- Heij, Wim., Loek van Vlerken. Hildo
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Krop stadsbeeldhouwer van Amsterdam.
Stichting Instituut Collectie Krop, 2012.
-- Lagerweij-Polak, E.J. Hildo Krop,
beeldhouwer. Monografieën van
Nederlandse kunstenaars, Den Haag,
Sdu uitgeverij, 1992.
-- Lagerweij-Polak, E.J. Hildo Krop
herdenkingstentoonstelling 1884-1970
beeldhouwer en ceramist zondag 26
februari t/m zaterdag 24 maart 1984.
Den Haag Kunsthandel G.J. Scherpel
B.V., 1984.
-- Zalm, Rob van der., Sylvia Alting van
Geusau. Dans- en toneelmaskers van
Hildo Krop. Stichting Instituut Collectie
Krop, 2010.

Afb. 5. Berlage beeld gezien naar de Rooseveltlaan,
Amsterdam, foto Arsath Ro'is,
Collectie Stadsarchief Amsterdam, 8 juni 1967.

Eduard Henricus Gerardus
Hubertus Cuypers
(Roermond 18 april 1859 - 1 juni
1927 Den Haag).
Architect, sierkunstenaar,
interieurontwerper
Jocelyn Kotvis
Eduard Cuypers (afb. 1) groeide op
tussen artistieke familieleden die hem
al vroeg vertrouwd maakten met de
innoverende gedachte dat decoratieve kunst
een opzichzelfstaande en gerespecteerde
kunstdiscipline mocht zijn.1 Zijn vader
Henri Cuypers (broer en werknemer van
Pierre Cuypers (1827-1921), de ontwerper
van het Rijksmuseum te Amsterdam), was
een kunst-, kerk- en decoratieschilder.
Naast het theoretische ornamentonderwijs
aan de Quellinusschool, werd Eduard
onderwezen in ambachtelijke technieken,
toegepast bij de bouw van het Rijksmuseum
(1877–1885).2 Vanuit deze achtergrond
ontwikkelde Eduard zich als veelzijdig bouwen sierkunstenaar met een brede interesse.3
In 1881 startte Eduard een eigen
architectenbureau in Amsterdam waarmee
hij ruim tweehonderd projecten in
Nederland zou realiseren.4 Cuypers
was geliefd in artistieke kringen en het
bedrijfsleven: het merendeel van de
opdrachten van het architectenbureau
betrof daarom stadsvilla's, winkelpanden en
kantoren in opdracht van de welgestelde
middenklasse.5 Ook nemen tientallen
stationsgebouwen en ziekenhuizen een
belangrijke plaats in zijn oeuvre in. Zijn
vroege ontwerpen vertonen kenmerken
van neorenaissance, zichtbaar in het
voormalige stationsgebouw van Den Bosch

Afb. 1.Vervaardiger onbekend, heliogravure met
portret van Eduard Cuypers,
(datering onbekend, tussen 1885 en 1920).
Bron: collectie Rijksmuseum.

(1896, afb. 2). Later raakt hij geïnspireerd
door de Engelse Arts & Crafts beweging: het
Handelsgebouw te Amsterdam is daarvan
een kenmerkend voorbeeld (1903, afb.
3). Het bureau van Cuypers wordt tevens
geassocieerd met de Amsterdamse School,
omdat de pioniers van deze stijl, Michel de
Klerk, Johan van der Mey en Piet Kramer, in
de leer waren op bij het bruisende bureau.6
Cuypers verlegde de grenzen van
zijn stijl mede door zijn reislust en
VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 5 pagina 16

Afb. 2.Vervaardiger onbekend, prentbriefkaart van
stationsgebouw te 's-Hertogenbosch, gebouwd 1896
naar Neorenaissance ontwerp van Eduard Cuypers,
gesloopt in 1944, wegens zware beschadiging bij de
bevrijding.
Bron: Rijksarchief in Noord-Brabant.

Afb. 3. Fotograaf onbekend, foto van
Handelsbladgebouw, voormalige drukkerij en
redactie van Algemeen Handelsblad (2012).
Nieuwezijds Voorburgwal 234-240,
Amsterdam (1903).
Bron: Stadsarchief Amsterdam.
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Afb. 4. Vervaardiger onbekend, foto van 'feestelijke
ontvangst van mr. G. Vissering, den heer Eduard
Cuypers en den regent van Serang', augustus 1909,
Bali. In: Het Ned. Indisch Huis, Oud en Nieuw,
1914 afl. I, p. 229, p. 230.
Bron: auteur.

nieuwsgierigheid.7 Deze zou nog een
geheel nieuwe richting verkrijgen door een
studiereis naar Nederlands-Indië in 1909
(afb. 4).8 Niet alleen richtte hij hier een
tweede architectenbureau op, tevens werd
hij geprikkeld door de Balinese 'ongerepte
kunst en cultuur', de exotische vormen,
materialen en methoden in sierkunst.9 Zijn
fascinatie hiervoor manifesteerde zich in
de opvolgende jaren in het 'propaganderen
van koloniale schoonheid van de Indische
artistieke praktijk'.10 Naast het benutten
van deze vormen in zijn eigen ontwerpen,
redigeerde Cuypers een tijdschrift over
Nederlands-Indië, importeerde hij Indische
sierproducten en ontwierp hij het Indisch
Paviljoen van Nederlands-Indië op de
Brusselse Wereldtentoonstelling in 1909.11

architecten met een verlangen naar
herdefiniëring van artistieke disciplines.13
Daarnaast wilde men zich afzetten tegen
de industriële en technische ontwikkelingen
van begin 1900 en stond ambachtelijkheid
en authenticiteit hoog in het vaandel.14
Om deze ideeën een plek te geven, richtte
Cuypers in 1899 het atelier Het Huis op.15
Jarenlang werkten hier meer dan vijftig
ambachtslieden, waaronder meubelmakers,
rietvlechters, houtsnijders, textielwevers,
glasblazers, smeedkunstenaars, koperslagers
en tekenaars, aan het creëren van
expressieve interieurs.

Afb. 5. Vervaardiger onbekend, foto van Eduard
Cuypers in zijn atelier, bespreking van de wensen
van zijn opdrachtgever (datering onbekend, tussen
1901 en 1910). Bron: Archief Ed. Cuypers.

Kenmerkend voor Cuypers' werk was
de decoratieve versmelting van het in- en
exterieur als een onlosmakelijk geheel.12
Dit kwam mede door het feit dat Cuypers
bewoog in een circuit van vrijzinnige
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Cuypers had een duidelijke visie, die hij
kenbaar maakte als redacteur van in totaal
drie verschillende tijdschriften, allen gewijd
aan huisinrichting, bouw- en sierkunst.16
Ontwerpen van binnenuit, dicht tegen de
menselijke voorkeur, was belangrijk voor
Cuypers. Enkel door zich te verdiepen in
zijn opdrachtgevers, kon authenticiteit en
karakter worden bereikt (afb. 5). Illustrerend
hiervoor is Cuypers' overtuiging dat een
boekenkast al een kwalitatieve vorm in
decoratie is.17 Een dichte boekenkast is
architectuur zonder karakter: een open
boekenkast daarentegen openbaart het
geestelijk verkeer, interesses en persoonlijke
ontwikkelingen van de eigenaar. Elementen
in hun allerpersoonlijkste oorsprong
werden door hem gezien als de essentie van
sfeer, ambiance en menselijke intimiteit.18
Cuypers overleed in 1927, in het door
hem ontworpen Rode Kruis Ziekenhuis
in Den Haag (1925, gesloopt in 1942).
Na zijn overlijden werden de bureaus
in zowel Amsterdam als in Weltevreden
door anderen voortgezet. Ook bleven zijn
tijdschriften nog een aantal jaren bestaan.
Alhoewel hij een artistiek productief leven
leidde, heeft Cuypers vanuit historiografisch
perspectief weinig erkenning gekregen.19
Hij werd beperkt opgenomen in de
architectuurgeschiedschrijving: zijn beroepsmatige veelzijdigheid en brede oeuvre leken
moeilijk te plaatsen in een afgebakende
stroming, stijl of groep.20 De afgelopen jaren
is hier verandering in gekomen, mede door
de tentoonstelling over de Amsterdamse
School in het Stedelijk Museum en de
aandacht
voor
Nederlands-Indische
bouwkunst.21
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'bij horen' en daardoor moeilijk in
gepersonaliseerde
geschiedbeelden
passen." In: Waarheid en Karakter 1997,
pp. 343 – 344.
21
O. Norbruis, Alweer een sieraad voor de
stad. Het werk van Ed. Cuypers en HulswitFermont in Nederlands-Indië 1897-1927,
Rotterdam 2018. Amsterdam, Stedelijk
Museum, Wonen in de Amsterdamse
School. Ontwerpen voor het interieur, 9
april tot en met 28 augustus 2016.

Boekbespreking (1)
Garages in de Groninger
Ommelanden 1920-1940,
Amsterdamse School
Hans Stoelinga
Foto's: Beeldbank Groningen en Jim
Ernst
Uitgever: NoordPRoof Producties;
www.noordproof.nl
32 pagina's, A5-formaat, € 7,75 incl.
verzendkosten
ISBN 978-90-79742-27-1
Eddy Engelsman
Aan de stroom van publicaties over
gebouwen in de Amsterdamse School-stijl in

Afb. 1. Albert Wiersema,Voormalige Gereformeerde
kerk met pastorie, Bedumerweg 43, Onderdendam,
1932/1934.

de provincie Groningen komt maar geen eind.
De Ommelanden rond 'Groningen stad' lijken
wel een Groningse variant van de Gordel
van Smaragd. Een onuitputtelijke bron van
architecturale schoonheid.
Deze keer zijn garages als thema gekozen.
Een rijk geïllustreerde gids voert ons via
drie fietsroutes en één autoroute langs
tientallen garages in het westelijk deel van de
provincie Groningen. Handig voor fietsers
is dat de bekende knooppuntenroutes
zijn aangegeven. De gids is opnieuw een
mooi initiatief van de actieve Stichting DE
KERK/Centrum Groninger Amsterdamse
School. Die stichting is gevestigd in de
voormalige Gereformeerde kerk met
pastorie in Onderdendam, die door Albert
Wiersema is ontworpen (afb. 1). De kerk
is een kennis- en documentatiecentrum
en fungeert ook als kleinschalig museum
voor toepaste kunst in Amsterdamse
School-stijl. (www.dekerkonderdendam.nl)
De stichting beheert ook het archief met
ontwerptekeningen en bestekboeken van
Albert Wiersema en Karst Zevenberg.
Interbellum
Aan de hand van de kerk in
Onderdendam beschrijft Hans Stoelinga de
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van de art deco-stijl is de helaas in 1986
afgebroken DAM-garage van de architect
Pieter Rozema in Appingedam (afb. 2).
Architecten
De auteur neemt ons mee langs al die
gebouwen, waarvan sommige nog steeds als
garage dienst doen. Veel van die garages zijn
onder architectuur gebouwd. Zo komen
Afb. 2. Pieter Rozema, DAM-garage (afgebroken),
Wijkstraat, Appingedam, 1932.

belangrijkste kenmerken van de Groninger
variant van de Amsterdamse School. De kerk
is opgetrokken uit gesinterde (zeer heet
gebakken) bakstenen. De bouwstijl heet
ook wel baksteenexpressionisme. Strakker,
maar wel kleurrijker dan de Amsterdamse
variant. Het is een spel van horizontale
en verticale lijnen en allerlei fraaie
metselverbanden. We zien bouwvolumes
op verschillende hoogtes en dieptes,
met horizontale betonnen elementen. En
meestal met glas-in-loodramen in felle
kleuren met geometrische patronen.
Het is niet zo vreemd dat garages juist in
die stijl zijn ontworpen. Het was de toen
heersende, vernieuwende architectuur. In
die tijd nam de vraag naar auto's enorm
toe omdat na de Eerste Wereldoorlog
de economie in Groningen weer op gang
kwam. Volgens Stoelinga trokken dankzij
industrialisatie en landbouwmechanisatie
veel plattelanders naar de dorpen, waar
de handel floreerde. Er was geld voor
auto's. Auto's waren het symbool van de
vooruitgang. Sommige garages hebben wel
iets weg van de late Art deco-garages in de
Amerikaanse, gestroomlijnde wereld van
industrieel ontwerper Raymond Loewy.
Langs de legendarische Route 66 zijn de
garages niet te missen. Een mooi voorbeeld

Afb. 3. Berend Jager, Garage B. Bisschop,
Pastorieweg 26/28, Kantens, 1930, situatie 1930.

we de bekende Groninger architecten
Albert Wiersema, Karst Zevenberg en
Sietze Veenstra tegen. Over alle drie zijn
bij uitgeverij NoordPRoof Producties
biografieën verschenen, waaraan eerder in

Afb. 4. Baar en Van der Woude, Garage Munting,
Hooilandseweg 48, Roodeschool, 1933.
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dit blad besprekingen zijn gewijd. Berend
Jager was ook een van die architecten.
Jagers garage in Kantens uit 1930 heeft
een symmetrische gevelindeling, maar de
garagedeuren zijn asymmetrisch geplaatst.
Twee uitspringende erkers met prachtige,
kleurrijke glas-in-lood bovenlichten geven
het gebouw een speels uiterlijk. Afwisseling
brengen
verschillende
steensoorten:
roodgebakken en gesinterde steen die zijn
gemetseld in Noors- of kettingverband.
Het gebouw staat er gelukkig nog (afb. 3).
Minder fortuinlijk is het de garage van de
aannemers/architecten Baar en Van der
Woude vergaan. Van het oorspronkelijke
ontwerp is alleen de linkerkant nog
herkenbaar. Ook hier weer verschillende
steensoorten: gesinterde
steen
en
geelgebakken steen. Op de ontwerptekening
zien we de typische Amsterdamse School
schoorsteen met vlaggenmast (afb. 4). Een
mooi bewaard gebleven pand uit 1935 is
Garage Zuidema, mogelijk van Berend Jager,
over welke architect volgend jaar ook een
biografie zal verschijnen. Opvallend is de
massieve uitgebouwde schoorsteen van
helderrode baksteen die is geïntegreerd in
de uitstekende muur, waar vroeger ook een
vlaggenmast moet hebben gezeten (afb. 5).
Naast de beschrijvingen van elk pand met
foto en adres, staan er veel bouwtekeningen
en oude krantenadvertenties in de gids.
De auteur nodigt de lezers van harte uit
om de panden met de gids in de hand te
komen bekijken. De eigenaren zijn ervan op
de hoogte en zullen niet raar van starende
mensen opkijken. In deze Coronatijd komt
dat er waarschijnlijk vooralsnog niet van.
Maar het is steeds weer een openbaring
hoe Google Earth ons hierbij van dienst kan
zijn. Al surfend en zwervend over je scherm
kun je al die garages virtueel fietsend vanuit
je luie stoel prachtig tevoorschijn toveren.
VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 5 pagina 23

Afb. 5. Berend Jager (vermoedelijk),
Garage Zuidema,
Juffer Marthastraat 1, Onderdendam, 1935.

Boekbespreking (2)

dacht hij daarbij? Het is allemaal vastgelegd in
een mooi vormgegeven publicatie.

Van Gogh - Erfgoedlocaties in
Drenthe
Tekst: Karlijn de Jong Kunst + Project
Uitgave, onderzoek en redactie: Drents
Museum, Drents Archief en Het
Drentse Landschap, 2020
81 pagina's, A4, alleen in digitale versie
www.vangoghindrenthe.nl.

Vele bronnen
Omdat het verhaal over de Drentse
periode van Vincent van Gogh bij het grote
publiek tamelijk onbekend is willen het
Drents Museum, het Drents Archief en Het
Drentse Landschap die episode nationaal
en internationaal bij een breder publiek
onder de aandacht brengen. Sympathiek
dus dat de uitgave digitaal beschikbaar is,
al zullen sommigen hem liever op papier
zien; er waren slechts 200 exemplaren
voor uitverkorenen. Het is de bedoeling
dat er in 2023 in het Drents Museum een
grote overzichtstentoonstelling over Van
Goghs periode in Drenthe komt, mèt een
uitgebreide publicatie.1
Medewerkers van de drie organisaties,
zoals Annemiek Rens, hoofdconservator
van het museum, hebben samen onderzoek
gedaan naar plekken die van Gogh heeft
bezocht, en naar locaties die in zijn werk
een rol hebben gespeeld of die hem hebben
geïnspireerd.
Vanuit kunsthistorisch, historisch en
geografisch perspectief is naar allerlei
bronnen gekeken. Uiteraard is ook Van
Goghs kleine Drentse oeuvre van vijf
schilderijen en circa vijftien tekeningen
onderzocht. Een van die schilderijen, Onkruid
verbrandende boer, heeft het Drents Museum
samen met het Van Gogh Museum vorig jaar
aangekocht (afb. 1). Van Gogh heeft het in
zijn brief van 22 oktober 1883 over een
'onkruidverbrandertje'. Het Drents Museum
heeft ook De Turfschuit in bezit, aangekocht
met steun van de Stichting Schone Kunsten
1900 (afb. 2).

Eddy Engelsman
Bij het grote publiek is nauwelijks bekend
dat Vincent van Gogh (1853-1890) eind 1883
drie maanden in Drenthe heeft rondgetrokken.
Dankzij grondig onderzoek is uitgezocht waar
hij is geweest.Wat heeft hij daar gedaan? En wat

Brieven
In de ongeveer

600

brieven

die
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alle
bronnen
verkregen
gegevens
zijn samengevoegd en met elkaar in
verband gebracht.

Afb. 1.Vincent van Gogh, Onkruid verbrandende
boer, 1883, olieverf op doek op paneel, 30,5 x 39,5
cm, Drents Museum, Assen/Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting).

Van Gogh in zijn leven aan zijn jongere
broer Theo heeft gestuurd heeft hij vele
sporen nagelaten. Een belangrijke bron
voor onderzoek. Zonder al die mooi
geformuleerde, openhartige brieven zou Van
Gogh niet zo bekend zijn geweest. Hij zou
er trouwens niet zoveel hebben geschreven
als hij niet steeds in geldnood had gezeten,
bij zijn broer om geld had gebedeld, en
hem in een volgende brief weer hartelijk
had bedankt. (Tot 10 januari 2021 stelt
het Van Gogh Museum Amsterdam de 40
mooiste brieven met schetsen ten toon,
naast de originele schilderijen.) Om zijn
creatieve proces, zijn werk en de gedreven
kunstenaar zelf te begrijpen zou je eigenlijk
zijn brieven moeten lezen. Dat kan heel
makkelijk op internet: www.vangoghletters.
org/vg/letters.html. Er zijn ruim 900 brieven
bekend, maar alleen al de ongeveer 25
prachtige brieven, verlucht met schetsen
en tekeningen, uit zijn Drentse periode van
11 september tot 6 december 1883 zijn het
lezen waard.
Die essentiële schat aan informatie
is gedetailleerd geanalyseerd. De uit
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Waarom Drenthe?
Vincent vertrekt op 11 september 1883
vanuit station Den Haag HS met de trein
naar Hoogeveen. Hij is dan pas 30 jaar en
heeft al een turbulent leven van tegenslagen,
onenigheden, niet afgemaakte opleidingen,
afgebroken banen en een verbroken relatie
achter de rug. Zijn hele leven staat in het
teken van afwijzing. Hij is nogal impulsief,
vaak onrustig en lijdt aan depressies die hij
zelf 'zenuwachtigheden' noemt2. De periode
vanaf 1878/1879 in de Belgische mijnstreek,
de Borinage, is bepalend geweest voor zijn
verdere leven.Daar heeft hij als lekenprediker
de bittere armoede en de ontberingen van
de mijnwerkers meegemaakt. Zijn lange
zoektocht naar kennis over God heeft zich
als het ware verplaatst naar het zoeken naar
zichzelf. Die periode heeft ook zijn roeping
als kunstenaar bepaald, gestimuleerd door
zijn schilder- en studievriend Anthon van
Rappard en door zijn broer Theo, die
hem ook zijn hele leven financieel heeft
ondersteund. In 1880 kiest hij definitief voor

Afb. 2.Vincent van Gogh, De Turfschuit, 1883,
olieverf op doek op paneel,
37 x 55,5 cm, Drents Museum, Assen.

het kunstenaarschap. Anthon en Theo, en
zijn aangetrouwde neef, de schilder Anton
Mauve, stimuleren hem om naar Drenthe
te gaan. In het bijzonder om de Duitse
kunstschilder Max Liebermann in Zweelo te
ontmoeten die daar elk jaar zomers komt
en in 1882 zo'n mooie voorstudie voor De
bleek met een lindeboom heeft geschilderd.
Rond 1900 is een aantal dorpen in
Drenthe voor schilders een idyllisch
schildersparadijs. In Zweelo bijvoorbeeld
komen naast Max Liebermann Jozef Israëls,
Willem Roelofs en Anton Mauve langs. Zij
schilderen hunebedden, schaapskuddes,

Afb. 3. Vincent van Gogh, Briefschets Vaartocht
Hoogeveen – Nieuw-Amsterdam/Veenoord, in brief
aan Theo van Gogh, Nieuw-Amsterdam, 3 oktober
1883,Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van
Gogh Stichting).

Locaties zijn er dus in allerlei soorten
en maten. Soms heeft Van Gogh de locatie
afgebeeld, soms ook niet. Of alleen in een
brief genoemd. Vaak is het een combinatie
van aspecten van een locatie, die per locatie
uitvoerig beschreven zijn. Achterin het boek
staan de locaties ook nog in een tabel op
een rij, waardoor je in één oogopslag kunt
zien om wat voor soort locatie het gaat.
Afb. 4a. Voormalig logement Hartsuiker, Pesserstraat
24, Hoogeveen, 2020. Foto Sake Elzinga.

Afb. 4b. Hendrik Klijnsma, plaquette Pesserstraat
24, Hoogeveen. Foto Bram Balsala.

boerderijen
en
de
eenvoudige
boerenbevolking. Typisch voor 'het zand', de
meer 'lichte' kant van Drenthe. 'Het veen' in
het zuidoosten, trekt van Gogh meer. Hij gaat
vanuit Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam,
dat toen midden in het veengebied lag. Die
uitgestrekte veenkoloniën hebben Vincent
geraakt door de armoede en het harde leven
van de veenarbeiders en hun gezinnen. Het
is voor hem een déjà-vu van de Borinage.

van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam. Hij
heeft onderweg landschappen, mensen en
turfschuiten getekend. De precieze plekken
zijn niet bekend. Concreet bewijs is het
tekeningenblad bij zijn brief van 3 oktober
1883 (afb.3).Een ander voorbeeld van 'locatie'
is het 'Historisch centrum van Hoogeveen',
inmiddels onherkenbaar veranderd. Van
Gogh heeft daar rondgewandeld en mensen
gesproken, maar waar precies…? Dat
centrum zelf heeft hij niet afgebeeld. Toch
heeft dat centrum wel degelijk zijn reis en
de kunstwerken die hij er maakte beïnvloed,
aldus de onderzoekers. "Dit feit biedt
belangrijke aanknopingspunten voor lokale
culturele en toeristische ondernemers die
het verhaal van Van Gogh willen vertellen."
Daar is wellicht iets voor te zeggen. Of is
zo'n locatie slechts geïdentificeerd om
Van Gogh te kunnen 'vermarkten'? Het is
maar hoe je er tegenaan kijkt. Hetzelfde
geldt voor de locatie 'postkantoor' in
Hoogeveen. Hij heeft het niet afgebeeld, het
is onherkenbaar verbouwd, maar is wel een
onderdeel van zijn biografie, omdat hij daar
komt om brieven te posten en te halen en
de postwissels te verzilveren die zijn vader
en Theo hem hebben gestuurd.

Locaties en inspiratiegebieden
Uit de onderzoeksresultaten zijn 15
locaties overzichtelijk in kaart gebracht.
Met de exacte data van de brieven waarin
Van Gogh erover vertelt erbij. De locaties
zijn ingedeeld in drie hoofdlocaties:
Hoogeveen, Nieuw-Amsterdam/Veenoord
en Zweelo. Helaas zijn veel gebouwen
en landschapslocaties verdwenen of
onherkenbaar veranderd. Vooral bij een
landschap is het niet altijd mogelijk een exacte
locatie aan te wijzen. In zo'n geval hebben de
auteurs deze gebieden een 'inspiratiegebied'
genoemd, omdat ze er in het verhaal over
van Gogh wel toe doen. Het gebied heeft
dan toch het predicaat 'locatie' gekregen.
Een voorbeeld is Van Goghs hele vaarroute
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Tocht door Drenthe
Van Gogh heeft dus in Hoogeveen
voet op Drentse bodem gezet en logeert
drie weken bij logementhouder Albertus
Hartsuiker. Het pand is sindsdien flink
verbouwd. Op de ingemetselde plaquette
aan de gevel staat het portret van Van Gogh
met de tekst: 'Hier woonde Van Gogh najaar
1883'. De beeldhouwer van de plaquette is
Hendrik Klijnsma, de vader van Jetta Klijnsma,
de huidige Commissaris van de Koning in
Drenthe (afb. 4a en 4b). In de omgeving
schildert Van Gogh plaggenhutten op de
heide en maakt hij uitstapjes, bijvoorbeeld
naar het kerkhof in Pesse, dat hij op een
tekening in een brief aan Theo vastlegt
(afb. 5). Op grond van grondig onderzoek
zijn enkele streekhistorici overigens van
mening dat het kerkhof in Hollandscheveld
lag. Over meer locaties bestaat met hen
verschil van mening.
Na twee weken blijkt Van Gogh tot rust
te zijn gekomen en het naar zijn zin te hebben:
"ik vind het hier hoe langer hoe mooier & zal
wel van 't begin af er op werken hier te blijven in
de streek." Dat neemt niet weg dat Van Gogh
vindt dat hij in het logement onvoldoende
ruimte en te weinig licht heeft. Al gauw slaat
de somberheid weer toe en na drie weken
Hoogeveen vertrekt hij op 2 oktober 1883
per trekschuit via de Hoogeveensche Vaart
naar Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daar
verblijft en werkt hij in het logement van

Afb. 5. Vincent van Gogh, Briefschets/tekening
Kerkhof Pesse, in brief aan Theo van Gogh,
Hoogeveen, 16 september 1883, potlood, pen en
inkt op papier,Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting).

Hendrik Scholte, één van de erfgoedlocaties.
Het bestaat nog steeds en is nu Het
Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam, een
bezoekerscentrum.Vanuit zijn redelijk grote
kamer met kachel en een klein balkon op
de bovenverdieping schildert Van Gogh de
ophaalbrug in aquarel (afb. 6).
Op 1 november mag hij met logement-

houder Scholte per kar van NieuwAmsterdam/Veenoord meerijden naar
Zweelo. Daar tekent hij onder meer het
kerkje en de boomgaard met lindenboom
die Liebermann ook heeft afgebeeld (afb. 7).
Beide zijn er nog. Liebermann heeft hij daar
echter niet aangetroffen, het was immers
herfst. Dezelfde dag nog wandelt hij vanuit
Zweelo in drie uur terug naar NieuwAmsterdam.
Begin december 1883 wil hij weer
naar 'huis', naar Nuenen. Op 4 december
1883 loopt hij in ruim zes uur vanuit
Nieuw-Amsterdam/Veenoord door het
heidegebied naar Hoogeveen. Een dag later
gaat hij per trein naar Nuenen. Van daaruit
schrijft hij rond 6 december aan Theo: "De
laatste 3 weken al was ik eigenlijk maar half
in orde – had last van verschillende dingen die
voortkwamen uit kou gevat hebben en ook wel
zenuwachtigheid. – Zooiets moet men zoeken
te breken en ik voelde dat het erger zou
worden als ik niet een afleiding zocht." Het is
buiten ook te koud om te kunnen werken.

Afb. 6. Vincent van Gogh, De ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam, potlood en aquarelverf op papier, 1883,
40,3 x 82,2 cm, Groninger Museum, Groningen.

met museumbezoek, van routes en van een
internationale marketingcampagne.
Aardig is dat recentelijk een boek is
verschenen over Van Goghs verblijf in Den
Haag. Zie de boekbespreking in dit blad.

Afb. 7. Vincent van Gogh, Boomgaard (met
lindeboom rechts), 1883, pen en bruine inkt over
zwart krijt, met wit gehoogd op papier, 25,4 x 31,7
cm, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

En de somberheid heeft weer toegeslagen.
Toch heeft de wandeling naar Hoogeveen
hem goed gedaan: "… mijn gevoel was zóó
in sympathie met die natuur dat het mij meer
calmeeerde dan iets anders." Hij besluit zijn
brief met: "Drenthe is superbe, maar het er
uithouden hangt van veel dingen af – hangt af
van of men bestand is tegen eenzaamheid."
Zo vertrekt hij na bijna drie maanden, uit
eenzaamheid en geldgebrek "om tot wat
rust en beslistheid te komen." Het verblijf in
Zuidoost Drenthe heeft op Van Gogh diepe
indruk gemaakt.
Van Gogh - Erfgoedlocaties in Drenthe
is het mooie resultaat van een grondige
analyse van de locaties. Dankzij financiële
steun van de provincie Drenthe. Er is nu
een completer verhaal over Van Gogh in
Drenthe te vertellen. Maar het is ook een
startpunt om het terrein nu verder te
ontginnen. De onderzoekers doen allerlei
voorstellen voor Van Gogh-activiteiten, zoals
het ontwikkelen van arrangementen van
toeristische accommodaties in combinatie
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Noten
Het Drents Museum en het Van
Gogh Huis Nieuw-Amsterdam zijn
aangesloten bij Van Gogh Europe, een
internationaal samenwerkingsverband
(www.routevangogheurope.eu). Deze
route maakt het mogelijk om de diverse
locaties te bezoeken waar Van Gogh
heeft gewoond en waar zijn kunst is te
zien.
2
Zie het recente onderzoeksartikel van
Wim Nolen e.a.: 'New visions on
the mental problems of Vincent
van Gogh; results from a bottomup approach using semi-structured
diagnostic
interviews', gratis
te
downloaden op journalbipolardisorders.
springeropen.com.
Waarschijnlijk
had
Van
Gogh
verschillende
psychische
stoornissen
tegelijk,
zoals
zowel
een
borderline
persoonlijkheidsstoornis
als
een
bipolaire stoornis. Zijn alcoholverslaving
heeft dat verergerd."
1
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Boekbespreking (3)
De Haagse streken van Vincent
van Gogh
Feikje Wimmie Hofstra, Uitgever:
Hofcultuur 2019, 224 pagina's, ISBN
978-90-830356-0-4, € 29,50
Irene van Geest
Dit is een boek voor hen die er van
houden om lopend of fietsend door
Den Haag de geschiedenis van de stad te
ontdekken. Met de ogen van Vincent van
Gogh zien ze hoe aan het eind van de 19de
eeuw het leven in de stad eruit zag.Wel vaak
in de armoedige delen van de stad waar de
bewoners het hoofd nauwelijks boven water
konden houden. Vanaf het begin van zijn
kunstenaarschap, dat in Den Haag begon,
heeft Van Gogh oog voor de arbeiders,
voor hun werk en omstandigheden. In
dit boek zijn er talloze voorbeelden van.
Daarnaast gaf de omgeving van de stad
hem de mogelijkheid om te oefenen met de
weergave van het landschap.

Vincent van Gogh, Staatsspoor, potlood, inkt en
sporen van wit krijt, h 23,8 x b 33,3 cm, 1882,
Coll. Kunstmuseum Den Haag.

Van Gogh kwam al op jonge leeftijd
naar Den Haag. Hij was zestien jaar toen hij
bij de kunsthandel van zijn oom, Goupil &
Co op de Plaats, als junior-verkoper begon.
Zes jaar lang verbleef hij in Den Haag,
waarin hij veel leerde over de verschillende
kunststromingen en -opvattingen. Acht jaar
later keerde hij terug als aspirant-kunstenaar
en richtte hij zich vooral op de tekenkunst
en het aquarelleren. In 1883 verhuisde
hij opnieuw, dit keer naar Drenthe. De
afbeelding laat het station Staatsspoor (nu
CS) zien van waaruit hij naar Hoogeveen
vertrok. (Zie elders in dit nummer de
bespreking over Van Gogh - Erfgoedlocaties
in Drenthe.) Uit de vele afbeeldingen in dit
boek blijkt dat in de Haagse periode zijn
kunstenaarschap zich duidelijk ontwikkelde.
Het boek is een van de initiatieven van
de Stichting Vincent van Gogh Experience
die als doel heeft om meer waardering
te krijgen voor het werk en het leven
van Vincent van Gogh in Den Haag.
Met tentoonstellingen en rondleidingen
verhogen ze de belangstelling voor de
Haagse periode van Van Gogh. Daarmee
is ook de opzet van het boek verklaard:
aan de hand van drie routes - de stad, de
weilanden en het strand – komen we op
de plekken waar Vincent gewerkt heeft. Dit
wordt geïllustreerd met de tekening of het
schilderij dat Vincent daar maakte en met
teksten uit de brieven van Vincent aan zijn
broer Theo. In die teksten spreekt de stem
van Vincent en geeft hij de lezer direct zijn
visie op zijn werk en de wereld om hem
heen. Samen met de illustraties geeft dit een
soms ontroerend beeld van de ontwikkeling
van zijn kunstenaarschap. De indruk is wel
dat voor het samenstellen van het boek elke
snipper informatie over Vincent, zijn familie
en zijn collega-kunstenaars is gebruikt om
VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 5 pagina 30

zo een aantrekkelijke wandeling te kunnen
samenstellen. Zo wordt de Kloosterkerk
genoemd, omdat zijn ouders daar getrouwd
zijn. Ook worden er nog wel eens bijzondere
verbanden gelegd tussen voorbeelden uit
Den Haag en later werk. Bij de bankjes op
de Koekamp, ooit door Vincent getekend,
wordt gewezen op de poten, die eruit zien
als boomtakken. Met de boomwortels
zouden die nog inspiratie kunnen zijn
voor het laatste schilderij van Vincent dat
hij in Auvers-sur-Oise maakte. Veel werk
van Vincent van Gogh is wereldberoemd
en gekopieerd op kussenslopen en
koffiebekers. Maar het oeuvre kent ook
nog veel verrassingen, zoals blijkt uit dit
boek. Een tekening van de Gashouders, een
schilderij van boerderijen in Loosduinen,
en de aquarel van de Scharrendrogerij in
Scheveningen: onverwachte getuigenissen
van de blik van Vincent op Den Haag.
Met een uitgebreide verantwoording
in de literatuurlijst en de vermelding van
de bronnen onderbouwt de auteur de
bevindingen in dit boek. Dat overigens wel
een duaal karakter heeft, enerzijds een
naslagwerk met afbeeldingen en teksten,
anderzijds een wandel- en fietsgids. Het
formaat en de stevige uitvoering nodigt
niet uit om het tijdens de wandeling mee
te nemen. Vooraf lezen en de route maar
even kopiëren: op die manier kun je aan
de hand van het werk van Van Gogh met
verwondering door Den Haag lopen.
Deze recensie verscheen eerder in
Ledenbericht november 2020 van de
geschiedkundige vereniging Die Haghe.

Uitgelicht

In de nieuwe rubriek 'Uitgelicht' zullen
stukken uit museale collecties worden
belicht.Van in het oog springende nieuwe
aanwinsten tot verborgen schatten uit de
museumdepots. In deze eerste aflevering
bespreekt Jan de Bruijn, conservator bij
Kunstmuseum Den Haag, twee zeldzame,
functionalistische ontwerpen van Copier
die het museum recent wist te verwerven.
Twee zeldzame, functionalistische
ontwerpen van Copier
Jan de Bruijn
In 1927, kort nadat hij de algemene
artistieke leiding in de Glasfabriek Leerdam
heeft gekregen, bezoekt de Nederlandse
ontwerper Andries Copier (1901-1991)
de Weissenhofsiedlung in Stuttgart, de
vermaarde modelwijk die in het kader van een
internationale architectuurtentoonstelling
van de Deutscher Werkbund onder regie
van Ludwig Mies van der Rohe in korte tijd is
opgetrokken. Hier maakt Copier kennis met
de meest vooruitstrevende internationale
architecten van dat moment, onder wie Le
Corbusier, Bauhausarchitect en directeur
Walter Gropius, Hans Poelzig, Bruno Taut, en
de deelnemende Nederlandse architecten
J.J.P. Oud en Mart Stam. Copier is diep onder
de indruk van de eenvoud, transparantie en
kale functionaliteit van het Nieuwe Bouwen,
iets wat al snel een weerslag vindt in zijn
eigen ontwerpen.
Zo ontwerpt Copier vanaf 1928
verschillende vazen die sterk gefundeerd
zijn in geometrie en mathematische vormen

VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 5 pagina 31

aan boven- en onderzijde – op een zwart
persglazen schotel met onderschotel
zoals we die kennen van de bekende
cactusschotels. Je zou kunnen vermoeden
dat het hier gaat om een assemblage, een
samenstelling van bestaande onderdelen.
Maar de bol is perfect 'afgesneden' aan
de onderzijde, en ten opzichte van de
cactusschotels heeft deze schaal – met
meegeperst merkteken – een extra
opstaande rand, waar de onderrand van
de glazen bol precies inpast. En bovendien

Afb. 1. Andries Copier (1901-1991),Terrarium op
onderschotel, uitvoering Glasfabriek Leerdam,
ca. 1928-1930, h 43 cm,
Kunstmuseum Den Haag

Afb. 2. Chris Lebeau (1878-1945), Bloemvaas op
voetstuk, uitvoering Glasfabriek Leerdam,
ontwerp 1924-1925, h 47 cm ,
Kunstmuseum Den Haag.

als de bol, cilinder en kubus. Met name
de eenvoudige bolvazen, die Glasfabriek
Leerdam in verschillende maten en kleuren
op de markt brengt, blijken zeer populair.
Met een bolvaasje, dat zich makkelijk laat
inpassen in ieder interieur, haalt ook de
minder vooruitstrevende consument toch
een klein beetje de moderne tijd in huis. De
populariteit heeft ook zijn consequenties.
Al snel blijken in Nederland en Duitsland
verschillende
–
overigens
duidelijk
herkenbare – replica's in omloop te zijn,
wat maakt dat de Glasfabriek de nodige
rechtszaken moet aanspannen.
Minder bekend, maar meer in het oog
springend zijn enkele radicaal-experimentele
ontwerpen. Zo bestaat er een merkwaardig,
vrijwel onbekend terrarium (afb. 1) dat
niet in catalogi is afgebeeld en waarvan
geen ontwerptekening is overgeleverd:
een kapitale, transparant glazen bol – open

Afb. 3. Andries Copier (1901-1991), Likeurkaraf,
model 1562, uitvoering Glasfabriek Leerdam &
Gero, Zeist, h 14,3 cm, Kunstmuseum Den Haag.

is er nog een tweede exemplaar van dit
terrarium bekend.
Copiers terrarium doet denken aan de
reeks bloemvazen die (de op dat moment
inmiddels vertrokken) Chris Lebeau vanaf
1923 voor de glasfabriek ontwerpt (afb. 2).
Maar nog sterker dan Lebeaus annagroene
vazen met dieppaarse onderschotels, die
in sommige gevallen nog een ingetogen
frivoliteit aan de dag leggen, is Copiers
ontwerp kaal en functionalistisch; ontdaan
van iedere uitbundigheid.
Een ander spraakmakend ontwerp uit
deze periode is een meerblauwe likeurkaraf
(afb.3.) die,als onderdeel van reeks producten,
in samenwerking met zilverfabriek Gero
wordt geproduceerd (afb. 4). Net als bij het
terrarium 'hergebruikte' Copier in dit geval
een eerder ontwerp. De likeurkaraf van
het servies Wijnbes (1929) werd ontdaan
van zijn aangezette voet en in een montuur
geplaatst. Dat verzilverde montuur geeft de
karaf echter een totaal andere uitstraling. Het
ontwerp doet plots aan laboratoriumglas
denken, en zou zo aan het Bauhaus kunnen
zijn bedacht. Het idee om de karaf schuin
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in het montuur te plaatsen is vermoedelijk
echter uit Scandinavië afkomstig.
De likeurkaraf is aandoenlijk in zijn
subtiliteit. Terwijl het terrarium ruim 43
cm hoog is, meet het karafje niet meer
dan 14 cm! In zijn wankele en kwetsbare
voorkomen is het bijna een wonder dat
het overgeleverd is, temeer omdat het zo
zeldzaam is. Waar andere producten uit
de Gero-samenwerking prima verkopen,
blijkt er voor dit vooruitstrevende ontwerp
namelijk nauwelijks een afzetmarkt. Als
gevolg daarvan wordt de productie al snel
gestaakt. Lange tijd is het avant-gardistische
ontwerp alleen op papier bekend, totdat een
nietsvermoedende particulier haar karafje
in 2014 op Marktplaats aanbiedt. Wanneer

Afb. 4. Prijscourant 'Geef Gero', 1930.

de biedingen snel oplopen en verzamelaars
over elkaar heen buitelen om het stuk te
kopen, krijgt ze in de gaten dat er iets aan de
hand moet zijn. Ze neemt contact op met
het Nationaal Glasmuseum, dat het karafje
uiteindelijk met steun van de Vereniging
Rembrandt verwerft. Inmiddels zijn er
nog twee andere exemplaren opgedoken,

nieuwe uitgaven
Hans Oldewarris: Lambertus
Zwiers 1871-1953 | Ontwerper &
cultureel entrepreneur
Uitgever Eigenbouwer, juni 2020, 224
blz., € 24,50, ISBN 978-90-9033212-3

waarvan dit exemplaar vorig jaar door een
genereuze particulier aan Kunstmuseum
Den Haag werd geschonken.
De likeurkaraf en het terrarium van Copier
zijn samen met enkele bolvazen sinds kort te
zien in de collectiepresentatie 'Mondriaan &
De Stijl' in Kunstmuseum Den Haag.
Lambertus Zwiers (1871-1953) is
vooral bekend als ontwerper van behang.
Maar Zwiers deed veel meer: hij werkte
als opzichter voor Rijkswaterstaat, legde
een spoorlijn aan in Nederlands-Indië,
startte een bouw- en ingenieursbureau in
Amsterdam, ontwikkelde zich tot architect
en richtte het Instituut Jacob van Campen
op, dat zich als eerste in Nederland toelegde
op correspondentieonderwijs. Daarnaast
was hij (hoofd)redacteur van een zevental
bouwkundige tijdschriften, schreef een
groot aantal boeken over bouwtechnische
onderwerpen waarvoor hij zelf band of
omslag ontwierp, richtte tentoonstellingen
in en ontwierp meubels voor 't Binnenhuis.
In dit boek wordt voor het eerst, na meer
dan honderd jaar, een rijke selectie getoond
van de decoratieve ontwerpen van Zwiers
uit de collecties van het Stedelijk Museum
en het Amsterdam Museum.
Coert Peter Krabbe: Huizen van
Fortuin | Wooncultuur aan de
Amsterdamse grachten 1860-1920
Uitgever Stokerkade, okt. 2020, 320 blz.,
€ 29,50, ISBN/EAN 9789079156498
Het boek Huizen van Fortuin vertelt het
verhaal hoe talloze van de in oorsprong
zeventiende-eeuwse huizen aan de
Amsterdamse grachten tussen 1860 en
1920 een metamorfose ondergingen.
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Bewoners wilden hun huizen niet alleen
moderniseren (aansluiting op het gasnet,
de komst van waterleiding, centrale
verwarming, elektriciteit) maar wilden het
interieur ook met eigentijdse decoratieve
elementen verfraaien. Auteur Coert
Peter Krabbe beschrijft het samenspel
tussen opdrachtgevers, architecten en
ambachtslieden, waarbij de rol van de
architecten (zoals C. Outshoorn, W.
Kromhout, F.M.J. Caron, G.A. van Arkel,
Ed. Cuypers) steeds nadrukkelijker werd,
met als resultaat dat er in die periode een
'nieuwe' wooncultuur aan de grachten
ontstond die wel bekend staat als 'de
tweede gouden eeuw'.
Max Put: Art Nouveau in
Amsterdam 1895-1910
Uitgever Stokerkade, sept. 2020,
256 blz., € 24,95, ISBN/EAN
9789079156481
De gangbare mening dat Art Nouveau
architectuur toch vooral te vinden is in
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steden als Parijs en Brussel, en in Nederland
met name in Den Haag maar niet in
Amsterdam, wordt in dit boek gelogenstraft.
Auteur Max Put schetst in dit complete
en rijk geïllustreerde boek een heel ander
beeld: Amsterdam is buitengewoon rijk
aan gebouwen met kenmerken van de
Art Nouveau. Architecten als François
Caron, Eduard Cuypers, Joseph Herman,
Johan Hartkamp en ook Berlage zetten
zich af tegen de historiserende neostijlen
en zij gingen op zoek naar een 'nieuwe
kunst', met de natuur als inspiratiebron.
Het resultaat is nog steeds op talloze
plekken te zien in Amsterdam: tientallen
woonhuizen, kantoren, winkels, cafés en
hotels hebben de zwierige belijning van de
Frans-Belgische Art Nouveau, de chique
geometrische decoraties uit Wenen of de
eigen vormgeving van de Amsterdamse
variant, belichaamd door architecten als
Berlage en De Bazel. Dit boekwerk kwam
tot stand met een subsidie van de VVNK.

Pepe Karmel: Abstracte Kunst |
Een wereldgeschiedenis
Uitgeverij WBOOKS, 2020, 344 blz.,
€ 49,95, ISBN 9789462583993
Een lijvig boekwerk (344 paginas's, circa
250 afbeeldingen), waarin op thematische
wijze en gecategoriseerd naar onderwerp
de ontwikkeling van de abstracte kunst
wordt besproken, veelal in relatie tot sociale,
politieke en culturele veranderingen. Onder
de talloze kunstenaars, uit alle windstreken,
die de revue passeren bevinden zich
internationale namen als Kazimir Malevich,
Hilma af Klint, Wassily Kadinsky, Ibrahim ElSalahi, Carlos Cruz-Diez, Bridget Riely, Anni
Albers, Sean Scully, Julie Methretu en Wu
Guanzhong, en Nederlandse namen als Piet
Mondriaan en Bart van der Leck. Ook als
naslagwerk zal het boek op veel vragen een
antwoord kunnen geven.

TE N TOO N STELLI N Ga g e n d a
per november 2020

Corona zorgt nog altijd voor
veel
onzekerheid,
op
allerlei
terreinen, ook waar het gaat om
museumopenstellingen en het al
dan niet doorgaan van geplande
tentoonstellingen.
Onderstaand
overzicht is gebaseerd op informatie
zoals die half november op de
verschillende museumwebsites stond
aangegeven. Tegelijkertijd zijn er nog
altijd vele mogelijkheden om vanuit
huis aan 'museumbezoek' te doen. Een
bijna onuitputtelijke bron van beelden
uit Nederlandse musea zijn de filmpjes
(mini-docu's, veelal 5 à 6 minuten)
op www.museumtv.nl. Maar hopelijk
zijn in de komende maanden de in
onderstaand overzicht opgenomen
tentoonstellingen toch weer gewoon
'fysiek' te bezoeken.
Assen - Drents Museum
0592 377773 / www.drentsmuseum.nl
Vrouwelijke kunstenaars uit de
collectie kunst 1885-1935; t/m 28
februari 2021.
Het Drents Museum bezit een belangrijke
collectie kunst uit de periode rond 1900. In
tentoonstellingen en publicaties over deze
collectie kwamen tot nu toe voornamelijk
mannelijke kunstenaars aan bod. Eind
vorig jaar startte het Drents Museum een
onderzoek naar vrouwelijke kunstenaars
in deze collectie. Een selectie hiervan,
met werken van onder andere Thérèse
Schwartze, Rachel van Dantzig, Johanna
van Eijbergen en Cornelia van Balen, wordt
in deze tentoonstelling gepresenteerd.
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Johanna van Eijbergen (uitvoering: G. Dikkers & Co),
Vaas met decor van een kever (ca. 1905).

Deze in omvang beperkte tentoonstelling
is een eerste stap in het voornemen van
het Drents Museum om in de komende
jaren meer aandacht te besteden aan
diversiteit in haar collectie. Gedeeltelijk
samenvallend met deze tentoonstelling is
er ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan
van de Stichting Vrienden Drents Museum
tot en met 28 maart een (eveneens)
kleine expositie van werken die dankzij
de Vrienden konden worden verworven
(met werk van onder andere Louis Albert
Roessingh, Jan Eisenloeffel, Willem Roelofs
en Chris Lebeau).
Beverwijk - Museum Kennemerland
0251 214507 /
www.museumkennemerland.nl
De Nieuwe Kunst; t/m 31 juli 2021.
Tot de kerncollecties van het Museum
Kennemerland te Beverwijk behoren een
verzameling tapijten van de in 1909 in
Beverwijk opgerichte Handtapijtknoperij
VVNK Nieuwsbrief 2020 nr 5 pagina 37

Kinheim en een verzameling aardewerk
van de in 1920 in Velsen opgerichte Potterij
Kennemerland. In een tentoonstelling onder
de naam 'De Nieuwe Kunst' presenteert
het museum een negental combinaties
van producten afkomstig uit deze beide
verzamelingen. De negen combinaties van
Kinheim Tapijten en Velser Aardewerk tonen
een grote onderlinge verwantschap in stijl,
kleur en vormgeving, en zijn daarmee een
weerslag van de vernieuwingen zoals die in
die periode ontstonden in de Nederlandse
kunstnijverheid en architectuur.Tegelijkertijd
toont het museum een aantal ontwerpen
van enkele hedendaagse (jonge) kunstenaars
die zich hebben laten inspireren door de
kunstnijverheidsproducten uit het begin van
de vorige eeuw.

Tentoonstellingsaffiche 'De Nieuwe Kunst'.

Breda - Stedelijk Museum Breda
076 5299900 /
www.stedelijkmuseumbreda.nl
Realisten - Meesterwerken uit
Museum Arnhem; 19 december
t/m 5 april 2021.
Omdat Museum Arnhem gesloten is
vanwege renovatie en uitbreiding, toont het
Stedelijk Museum Breda een selectie van
werken van Museum Arnhem, aangevuld
met werk uit de eigen collectie alsmede
enkele bruiklenen. De jaren '20 en '30 van
de vorige eeuw waren in Nederland de
hoogtijdagen van het magisch- en neorealisme in de kunst en met name het
Museum Arnhem legde zich na de Tweede
Wereldoorlog toe op het verzamelen
van werken die deel uitmaakten van

Carel Willink, Zelfportret, 1941, olieverf; Collectie:
Museum Arnhem; fotografie Peter Cox.

deze kunststromingen. Getoond worden
schilderijen en tekeningen van Ali Goubitz,
Nola Hatterman, Raoul Hynckes, Dick Ket,
Pyke Koch, Jan Mankes, Johan Mekkink,Toon
van de Muysenberg, Herbert von Reyl, Wim
Schuhmacher, Charley Toorop en Carel
Willink.
Delft - Museum Paul Tetar van Elven
015 2124206 / www.tetar.nl
Arie Wassenburg, Prins der Delftse
schilders; t/m 28 februari 2021.
Arie Wassenburg, geboren in Delft in
1896, was in de jaren twintig en dertig actief
als Delfts lijstenmaker en kunsthandelaar.
Maar tekenen en schilderen was zijn grote
passie, en ongeveer vanaf 1940 kon hij,
als gevolg van toenemende waardering
voor zijn werk, als fulltime schilder door
het leven gaan. Daarbij is het vooral zijn
grote veelzijdigheid in onderwerpen landschappen, portretten, stadsgezichten,
stillevens - die hem tot een boeiend
schilder maakt. Museum Paul Tetar van
Elven wijdt 50 jaar na zijn overlijden in 1970
een tentoonstelling aan autodidact Arie

Wassenburg, die door zijn medebroeders
in de kunst ook wel de 'Prins der Delftse
schilders' werd genoemd.
Den Haag - De Mesdag Collectie
070 3621434 / www.demesdagcollectie.nl
Het
netwerk
van
Sientje
Mesdag-van Houten. Vrouwelijke
kunstenaars
in
De
Mesdag
Collectie; t/m 14 februari 2021.
Sientje Mesdag-van Houten, de vrouw
van zeeschilder Hendrik Willem Mesdag, was
evenals haar man zelf ook kunstenaar, maar
speelde daarnaast een belangrijke rol in de
ondersteuning van vrouwelijke kunstenaars
uit haar omgeving. In de kunstverzameling
die door het echtpaar Mesdag werd vergaard
werd relatief veel werk van vrouwelijke
kunstenaars opgenomen, vaak uit hun eigen
kennissenkring of (aangetrouwde) familie.

Thérèse Schwartze, Meisje met gitaar (Theresia
Ansingh), 1904 (website De Mesdag Collectie).

Arie Wassenburg, Bloemenmarkt, olieverf,
ongedateerd, website Museum Paul Tetar van Elven.
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In deze mini-expositie (in totaal negen
schilderijen) wordt werk geëxposeerd van
respectievelijk Geesje Mesdag-van Calcar,
Laura Alma Tadema-Epps, Maria Bilders-van
Bosse, Suze Robertson, Thérèse Schwartze,
Margaretha Roosenboom, Gerardina van de
Sande Bakhuyzen en van Sientje Mesdag-van
Houten zelf.
Den Haag - Huis van het Boek
070 3462700 / www.huisvanhetboek.nl
Met de kwast gemaakt. De kunst
van pochoir; t/m 17 januari 2021.
Pochoir is een arbeidsintensieve
reproductietechniek,
waarbij
met
opeenvolgende sjablonen verschillende
kleuren handmatig met de verfkwast

Kostuumontwerp door Leon Bakst (1866-1924)
voor Les Ballets Russes. Uit: Carl Einstein, Leon
Bakst. Berlin,Verlag Ernst Wasmuth, 1927.
In Pochoir vervaardigd door Daniel Jacomet.

op het papier worden aangebracht. De
techniek werd vooral in de eerste helft
van de twintigste eeuw in Parijs toegepast
op modeprenten, boekillustraties en
kunstreproducties. In de expositie zijn
ontwerptekeningen te zien voor de kostuums
voor diverse balletvoorstellingen gemaakt
door Picasso, Fernand Léger en Leon Bakst.
De tentoonstelling is samengesteld uit de
collectie van verzamelaar Paul Zwartkruis.
Eindhoven - Van Abbemuseum
040 2381000 / www.vanabbemuseum.nl
Oog in oog met Gustav Klimt - met
Bas van Beek; 23 januari 2021 t/m
11 april 2021.
In deze derde presentatie in de reeks
'Oog in oog' worden bezoekers aan het
Van Abbemuseum, na de oude meesters
Rembrandt en Hals, nu geconfronteerd met
werken van de modernere meester Gustav
Klimt (1862-1918,Wenen). In de projectzaal
van het museum is een kopie op ware grootte
van Klimts beroemde Beethovenfries (1902)
te zien, die recent gemaakt is in opdracht
van museum Belvédère in Wenen. De
kunstenaar/ontwerper Bas van Beek (1974,
Nijmegen) combineert het werk van Klimt

Gustav Klimt, Beethovenfries (1901),Vienna
Secession, Foto: Jorit Aust (website Van
Abbemuseum).

Maar ook met werken uit de periode
daarvoor (Hendrik Willem Mesdag, Jan van
Goyen) en de periode daarna (zoals van
kunstenaars die zich tussen 1970-1986 in
Katwijk hadden verenigd onder de naam 't
Pandje) laat de tentoonstelling zien hoe het
museum in de afgelopen jaren haar collectie
sterk heeft kunnen uitbreiden.

Hanny Korevaar,Vrouw in stad, ca 1920,
olieverf-op-doek (website Museum Belvédère).

met meubels en andere ontwerpen van zijn
hand, waarbij hij zich laat inspireren door de
Weense kunstenaar.
Heerenveen - Museum Belvédère
0513 644999 / www.museumbelvedere.nl
Hanny Korevaar - Kunstenares en
kosmopoliet'; 19 december t/m 11
april 2021.
Van het expressionistisch en soms
surrealistisch kunstenaarskoppel Hanny
Korevaar (1893-1983) en Armand Bouten
(1893-1965) was het vooral Armand Bouten
waar tot nu toe de meeste aandacht naar
uitging, met onder andere in 2008 een grote
overzichtstentoonstelling in het Groninger
museum, onder de naam 'Kunst maakt
zichzelf'. Met de tentoonstelling 'Hanny
Korevaar – Kunstenares en kosmopoliet'
presenteert het Museum Belvédère nu de
eerste solo-expositie van de vrouwelijke
helft van het kunstenaarspaar. Tegelijk met
de tentoonstelling verschijnt een boek
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Willy Sluiter, Klijnhaalder te paard, pastelkrijt
(Katwijks Museum).

over haar leven en werk, voorzien van een
inleidende tekst door Susan van den Berg.
Katwijk - Katwijks Museum
071 4013047 / www.katwijksmuseum.nl
De kracht van Katwijk in de
schilderkunst; t/m 23 januari 2021.
Het recent verworven schilderij
'Strandgezicht met visverkopers te Katwijk'
uit 1641 van Jan van Goyen is het eerste
schilderij waar men (bijna) tegenaan loopt
wanneer men de tentoonstelling 'De
kracht van Katwijk in de schilderkunst'
in het Katwijks Museum bezoekt. De
tentoonstelling laat werken zien over een
periode die bijna 400 jaren beslaat, en waarbij
het vooral de periode 1870-1930 is die met
schilderijen van kunstenaars als Jan Toorop,
Willy Sluijter, Blommers, G.A.L. Munthe en
David Artz rijkelijk is vertegenwoordigd.
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Laren - Singer Museum
035 5393939 / www.singerlaren.nl
Belgische Meesters - Ensor,
Delvaux, Magritte, 26 januari 2021
t/m 25 april 2021.
In het voorjaar van 2021 presenteert
Singer Laren een selectie hoogtepunten van
Belgische schilderkunst uit het Brusselse
Museum van Elsene (opgericht 1892). De
tentoonstelling brengt honderd jaar klassiek
moderne Belgische kunst (ca. 1870-1970)
in beeld, waarin stromingen als realisme,
René Magritte, L'heureux donateur, 1966, collectie
Museum van Elsene (website Singer Laren).

impressionisme, symbolisme, luminisme,
fauvisme, expressionisme en surrealisme
elkaar opvolgen. Onder het tentoongestelde
bevindt zich werk van onder meer Léon
Frédéric, Willy Finch, Georges Lemmen,
Emile Claus, James Ensor, Jean Delville,
Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Jos Albert,
Willem Paerels, Rik Wouters, Gustave De
Smet, Frits Van den Berghe, Paul Delvaux en
René Magritte.
Otterloo - Het NederlandsTegelmuseum
0318 591519 /
www.nederlandstegelmuseum.nl
Oogappels. Onverwachte verhalen
van de Nederlandse tegelcultuur;
t/m februari 2021.
'Van Aesthetic Movement tot Art
Nouveau' door Frans Klein en 'Keramische
Schoolwandplaten' door Marten Boonstra,
dat zijn de titels van twee van de zeven
tegelcollecties die worden gepresenteerd in
de tentoonstelling 'Oogappels. Onverwachte
verhalen van de Nederlandse tegelcultuur'
in het Nederlands Tegelmuseum in
Ottterlo. De andere vijf gepresenteerde
collecties betreffen tegels gerelateerd aan
de Nederlandse visserij en scheepvaart, er
is een collectie bijbeltegels, een collectie
Voorstelling van schoolklassen, Plateelbakkerij Delft,
Hilversum, ca. 1910-1930.

ontworpen. Tegelijkertijd met de expositie
'800 jaar Munsterkerk' is ook de volledig
vernieuwde presentatie over het leven en
werk van de Roermondse architect Pierre
Cuypers weer voor het publiek opengesteld.

Munsterkerk, Roermond.

na-oorlogse kunstkeramiek, een collectie
experimentele driedimensionale tegels, en
er zijn de 24 tegels van het Dierenalfabet,
die ooit dienst deden ter herkenning van
de paviljoens van de De Hartenberg in
Wekerom.
Roermond - Cuypershuis
0475 350102 /
www.cuypershuisroermond.nl
800 jaar Munsterkerk; t/m 9 mei
2021.
Tot en met 9 mei 2021 is in het
Cuypershuis de expositie '800 jaar
Munsterkerk' te zien. De kerk dateert uit
begin 13e eeuw, toen hij werd gebouwd als
onderdeel van de Munsterabdij. In de 19e
eeuw wordt de Munsterkerk aanzienlijk
gerestaureerd door architect Pierre
Cuypers en krijgt de kerk zijn herkenbare
twee torens. De expositie vertelt over
de bouwgeschiedenis van de kerk, aan
de hand van bouwfragmenten, schetsen
en originele objecten, een reconstructie
van het hoogaltaar en een maquette
van de Munsterkerk. De toevoegingen
van Pierre Cuypers krijgen in deze
tentoonstelling natuurlijk alle aandacht.
Ook de kiosk (muziektent) op het plein
voor de Munsterkerk werd door Cuypers
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Rotterdam - Het Nieuwe Instituut
010 4419475 / www.hetnieuweinstituut.nl
Atelier Nelly en Theo van
Doesburg; t/m 12 juli 2021.
Als onderdeel van het het omvangrijke
restauratieprogramma
'Architectuur
Dichterbij' wordt door het Nieuwe
Instituut de collectie Theo van Doesburg
uitgebreid onderzocht, geconserveerd
en zo nodig gerestaureerd. Als uitvloeisel
hiervan is er in de (helaas wel erg donkere)

benedenruimte van het Nieuwe Instituut
de expositie 'Atelier Nelly en Theo van
Doesburg'. In deze presentatie krijgt Theo's
vrouw Nelly de erkenning als sleutelfiguur
in de opbouw van de reputatie van Van
Doesburg en De Stijl. Met name wordt
uitgebreide documentatie gepresenteerd
over hun meest uitgesproken gezamenlijke
project: de atelierwoning in Meudon, een
voorstad van Parijs, dit alles aan de hand
van een groot aantal schetsen, tekeningen,
maquettes en ook enkele filmfragmenten.

Theo van Doesburg. Atelierwoning te Meudon-ValFleury, 1927-1930. Collectie Het Nieuwe Instituut.

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
Amsterdam - Museum Het Schip
020-6868595 / www.hetschip.nl
Bruno Taut. De fantasie voorbij; t/m 17
januari 2021.

Amsterdam - Stedelijk Museum
020 573 2911 / www.stedelijk.nl
Van Thonet tot Dutch Design; t/m 21
maart 2021.

Amsterdam - Allard Pierson Museum
020 525 7300 / www.allardpierson.nl
Godinnen van de Art Nouveau; uitgesteld,
precieze data nog niet bekend.

Amsterdam - Van Gogh Museum
020 5705 200 / www.vangoghmuseum.nl
'Je liefhebbende Vincent'; t/m 10 januari
2021.
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Den Haag / Kunstmuseum
070 3381111 / www.kunstmuseum.nl
Anders Zorn; t/m 31 januari.
Deurne - Museum De Wieger
0493 322930 / www.dewieger.nl
Van Armando tot Zadkine; t/m 10 januari
2021.
Gorssel - MORE
0575 760300 / www.museummore.nl
Nieuwe Kaders; t/m 24 januari 2021.
Haarlem - Frans Hals Museum – Locatie Hal
023 5115775 / www.franshalsmuseum.nl
Mag het ook mooi zijn? t/m 10 januari
2021.
Heerenveen - Museum Belvédère
0513 644 999 / www.museumbelvedere.nl
Hendrik Werkman – van Voerman tot
Baalschem; 3 oktober t/m 10 januari 2021.

Rotterdam - Kunsthal
010 4400301 / www.kunsthal.nl
Extra Large. Wandkleden van Picasso en
Le Corbusier tot Louise Bourgeois; t/m 3
januari 2021.
Tilburg - TextielMuseum
013 – 53 67 475 / www.textielmuseum.nl
Pronkstukken|Tafeldamast
van
Art
Nouveau tot Amsterdamse School; t/m 17
januari 2021.
Valkenswaard - Steendrukmuseum
040 2049841 / www.steendrukmuseum.nl
Alphonse Mucha, Meester van de Art
Nouveau; t/m 10 januari 2021.
Venlo - Limburgs Museum
077 352 2112 / www.limburgsmuseum.nl
Aad de Haas, Verboden Kunst; t/m 14
maart 2021.

Heerlen - SCHUNCK Museum
045 577 2200 / www.schunck.nl
Tegendraads; t/m 21 februari 2021.
Laren - Singer Laren
035 5393939 / www.singerlaren.nl
Schilders van licht – Monet tot Sluijters;
t/m 10 januari 2021.
De kunst van het weglaten. Abstractie in
de Singercollectie; t/m 10 januari 2021.

Colofon
De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900) is een landelijke vereniging voor
iedereen met belangstelling voor Nederlandse schilder- en tekenkunst, beeldhouwkunst,
architectuur en toegepaste kunst uit de periode 1880 tot 1940. Voor informatie over de
vereniging, de activiteiten en het lidmaatschap: zie www.vvnk.nl
Het bestuur bestaat uit: Eddy Engelsman (voorzitter / voorzitter@vvnk.nl), Kees van der
Geer (secretaris / secretaris@vvnk.nl), De Zeven Provinciën 1, 2253 XT Voorschoten,
Henk Nijhuis (penningmeester), Irene van Geest (evenementencoördinator), Maarten
Nubé, Wilma Witteman en Jan de Bruijn. Van het blad Rond 1900 wordt de redactie
verzorgd door Christine van Marle (redactie@vvnk.nl) en de vormgeving door Eef de
Hilster (e.de.hilster@hccnet.nl).
De redactie heeft getracht van de afbeeldingen alle rechthebbenden te achterhalen. Indien
iemand desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, dan kan hij contact opnemen
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