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VAN DE VooRzITTER

Elk	verenigingsblad	dat	ik	opensla	begint	
met	 die	 ellendige	 corona-beperkingen.	
We	mogen	 niks,	 en	 wij	 'cultuursmachters'	
hebben	 het	 allemaal	 heel	 moeilijk.	 Veel	
mensen	die	ik	spreek	vinden	echter	helemaal	
niet	 dat	hun	 vrijheid	wordt	beperkt.	Want	
we	 kunnen	 zoveel	 wèl.	 En	 toevallig	 stond	
vandaag	 op	 de	 voorpagina	 van	 mijn	 krant	
dat	we	volgens	het	CBS	ons	welzijn	 in	het	
eerste	 corona-jaar	 gemiddeld	 een	 hoger	
cijfer	geven	dan	het	jaar	daarvóór.	Dat	geldt	
wellicht	niet	voor	individuele	leden	die	ziek	
zijn	 (geweest)	 en	 die	 hun	 familie	 lang	 niet	
hebben	kunnen	zien.	Als	dat	zo	is	wens	ik	u	
beterschap	en	veel	sterkte.	

We	 zetten	 dat	 allemaal	 even	 opzij.	 De	
lente	 is	weer	 begonnen.	De	 vogels	 fluiten.	
Het	 uitbottende	 groen	 heeft	 in	 de	 lente	
nog	 de	 verschillende	 frisse	 tinten	 groen.	
Het	 doet	 me	 denken	 aan	 de	 blijmakende	
schilderijen	 van	 Max	 Liebermann.	 Met	
het	 spel	 van	 heldere	 zonnestralen	 en	
schaduwen,	dat	een	schitterend	patroon	op	
de	grond	laat	zien.	

Vervelen	hoeven	we	ons	niet.	Er	is	genoeg	
te	doen	en	te	bekijken.	Nee,	evenementen	
en	ons	 tweejaarlijkse	 symposium	zitten	 er	
voorlopig	nog	niet	in.	Hopelijk	later	dit	jaar.	
Onze	jaarlijkse	Algemene	Ledenvergadering	
hebben	 we	 weer	 schriftelijk	 en	 via	
elektronische	 berichten	 gehouden.	 Elders	
kunt	 u	 daar	 meer	 over	 lezen.	Verder	 zijn	
we	er	weer	in	geslaagd	een	Rond 1900	vol	
lezenswaardige	 artikelen	 en	 rubrieken	 te	
maken.	We	hebben	een	nieuwe	monografie	
en	een	leuk	artikel	van	Jacqueline	Alders	over	
de	 eerste	 generatie	 Haagse	modepaleizen.	
Daar	moest	je	toen	(net	als	nu…)	eerst	een	
afspraak	maken	om	heel	chique	te	worden	
geholpen.	De	digitale	tentoonstellingsagenda	

is	weer	gevuld,	hoewel	de	musea	fysiek	nog	
steeds	gesloten	zijn,	althans	op	het	moment	
dat	 ik	 dit	 schrijf.	 Ons	medelid	Annemieke	
Keizer,	 conservator	 van	 Museum	 Dr8888,	
opent	 in	 de	 rubriek	 'Uitgelicht'	 voor	 ons	
de	deuren	van	de	museumwoning	Het	Van	
Doesburg-Rinsemahuis	 en	 legt	 uit	 hoe	
nauw	de	banden	tussen	Theo	van	Doesburg	
en	Drachten	waren.	

Gelukkig	 hebben	 veel	 musea	 niet	
stilgezeten.	 Het	 regent	 op	 museum-
websites	 creatieve	 en	 uitdagende	 filmpjes	
over	 rondleidingen	 langs	 kunstwerken.	
Bijvoorbeeld	 over	 de	 tentoonstelling	 over	
het	 prachtige	 Kunstmuseum	 in	 Den	 Haag,	
het	 laatste	 meesterwerk	 van	 architect/
totaalkunstenaar	 H.P.	 Berlage.	 Ons	
bestuurslid	Jan	de	Bruijn,	conservator	van	dat	
museum,	heeft	over	dat	gebouw	de	boeiende	
tentoonstelling	 'Het	 gedroomde	 museum'	
gemaakt,	 en	onder	dezelfde	 titel	 is	 er	 een	
boek	 onder	 zijn	 eindredactie	 verschenen;	
zie	 onder	 Nieuwe	 uitgaven.	 Goed	 dat	
het	 gebouw	 eens	
in	 het	 zonnetje	
wordt	 gezet,	 want	
er	 is	 veel	 te	 zien.	
Bijvoorbeeld	 in	 de	
entreehal,	 waar	
een	 monumentaal	
zandstenen	 reliëf	
van	 de	 kunstenaar	
Willem	 van	
Konijnenburg	 is	
aangebracht.	Om	bij	
Van	 Konijnenburg	
te	 blijven	kunt	 u	 in	
één	 ruk	 door	 naar	
onze	rubriek	'Kunst	
bij	 huis',	 waar	 ons	
medelid	 Bas	 van	
de	 Klundert	 een	
enthousiast	 stukje	

over	 twee	 pasteltekeningen	 van	 diezelfde	
Willem	van	Konijnenburg	levert.	

Uiteraard	 zijn	 er	 weer	 boeken	
verschenen	 die	 de	 moeite	 waard	 zijn	 om	
er	 een	 bespreking	 aan	 te	 wijden.	 Deze	
keer	 over	 de	 architect	 Klaas	 Siekman,	 die	
in	 de	 provincie	 Groningen	 flink	 aan	 de	
weg	 heeft	 getimmerd.	 De	 andere	 over	
Alexander	Kropholler,	de	architect	van	het	
voormalige	 politiebureau	 in	Alkmaar,	 waar	
we	vorig	 jaar	nog	de	tweejaarlijkse	VVNK-
scriptieprijzen	 hebben	 uitgereikt.	 Over	 de	
scriptieprijzen	gesproken.	We	zouden	begin	
2022	 de	 'Scriptieprijzen	 2021'	 uitreiken.	
Maar	 studenten	 krijgen	 vanwege	 vele	
corona-beperkingen	 meer	 tijd,	 zodat	 de	
inzendingstermijn	met	een	 jaar	 is	verlengd.	
Verderop	is	er	meer	over	te	lezen.

Eddy	Engelsman

Algemene Leden Vergadering 2021

Een	 jaar	 geleden	 dachten	 we	 nog	
dat	 het	 eenmalig	 zou	 zijn.	 Een	Algemene	
Leden	 Vergadering	 (ALV)	 van	 de	 VVNK	
die	 via	 de	 email	 en	 post	 wordt	 gedaan.	
Maar	 helaas	 kon	 ook	 dit	 jaar	 de	ALV	 niet	
fysiek	 plaatsvinden.	 In	 het	 februarinummer	
van	Rond 1900	 (2021-1)	werd	een	oproep	
geplaatst	voor	deelname	aan	de	ALV.	Op	15	
maart	is	aan	alle	leden	die	hun	e-mailadres	
aan	 het	 bestuur	 kenbaar	 hebben	 gemaakt	
een	 herinnering	 gestuurd.	 De	 leden	 die	
zich	 voor	 de	 jaarvergadering	 hadden	
aangemeld	 kregen	 de	 agendastukken	 per	
email	 toegezonden	 met	 het	 verzoek	 op	
dit	 materiaal	 te	 reageren.	 Er	 zijn	 enkele	
vragen	 omtrent	 de	 inhoud	 ontvangen	 en	
enkele	suggesties	gedaan.	Vervolgens	is	een	
besluitenlijst	voorgelegd	en	zijn	de	volgende	
besluiten	genomen:

1.	 Het	 verslag	 van	 de	 Algemene	 Leden	
Vergadering	 van	 31	 mei	 2020	 is	
ongewijzigd	vastgesteld.	

2.	 Het	jaarverslag	2020	is	vastgesteld.
3.	 In	 2020	 werden	 als	 gevolg	 van	 de	

pandemie	 slechts	 drie	 evenementen	
georganiseerd.	Een	aantal	evenementen	
werd	 geannuleerd,	 hetgeen	 leidde	 tot	
een	negatief	saldo	van	€	286,48	dat	ten	
laste	 wordt	 gebracht	 van	 Reservering	
activiteiten	voor	leden.

4.	 De	 voormalige	 kostencategorie	
Promotie	 Nieuwe	 Kunst	 is	 in	 de	
financiële	 overzichten	 veranderd	 in	
Monografieën	 kunstenaars,	 dit	 omdat	
de	 laatste	 jaren	 deze	 kostencategorie	
substantieel	 was	 en	 uitsluitend	 voor	
het	 opstellen	 van	 monografieën	 werd	

VAN hET BESTUUR (1)
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gebruikt.	 Maar	 terecht	 is	 door	 enkele	
leden	 opgemerkt	 dat	 daarmee	 andere	
promotionele	 activiteiten	 in	 deze	
categorie	niet	meer	opgenomen	kunnen	
worden.	 Het	 bestuur	 heeft	 daarom	
besloten	om	naast	de	kostencategorieën	
Monografieën	kunstenaars	en	Art	Deco	
beurs	ook	de	categorie	PR	op	te	nemen.	

5.	 De	kascommissie,	bestaande	uit	de	heer	
Dé	 Reijne	 en	 de	 heer	 Harm	 Oorlog,	
heeft	 de	 financiële	 jaarstukken	 van	
de	 VVNK	 beoordeeld.	 De	 commissie	
oordeelde	dat	de	cijfers	en	jaarstukken	
in	 orde	 zijn.	 De	 penningmeester	 en	
bestuur	worden	gedechargeerd.

6.	 De	 leden	 Reijne	 en	 Oorlog	 van	 de	
kascommissie	worden	bedankt	voor	hun	
bijdrage.	Voor	 het	 komende	 verslagjaar	
worden	als	leden	voor	de	kascommissie	
de	 heer	 H.	 Oorlog	 en	 mevrouw	 M.	
Reimerink	 benoemd	 en	 als	 reservelid	
mevrouw	T.	de	Hilster.	

7.	 De	 VVNK	 geeft	 vier	 tot	 zes	 keer	
per	 jaar	 een	 tijdschrift	 uit,	 waarvoor	
meerdere	namen	worden	gebruikt,	zoals	
Rond 1900,	 nieuwsbrief,	 nieuwsbulletin,	
nieuws-	 en	 informatieblad.	 Meerdere	
leden	 hebben	 gevraagd	 daar	 een	
eenduidige	naam	voor	te	gebruiken.	Het	
bestuur	 heeft	 besloten	 de	 naamgeving	
van	ons	verenigingsblad	te	bezien.

8.	 Over	de	Scriptieprijs	2021	is	opgemerkt	
dat	 studenten	 tijdens	 hun	 studie	
dermate	 gehinderd	 blijken	 te	 worden	
door	 de	 beperkte	 toegankelijkheid	 van	
archieven,	dat	ze	meer	tijd	nodig	hebben	
om	hun	scriptie	te	maken	en	die	voor	de	
scriptieprijs	in	te	dienen.	Naar	aanleiding	
daarvan	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 de	
uitreiking	 van	 de	 scriptieprijs	 en	 de	
datum	waarop	een	scriptie	bij	de	VVNK	
ingezonden	moet	zijn	met	één	jaar	uit	te	

stellen	hetgeen	bekrachtigd	is	door	een	
besluit	van	de	ALV.

9.	 Met	 betrekking	 tot	 de	 samenstelling	
van	 het	 bestuur.	 De	 bestuursfuncties	
van	de	heren	Michel	Didier	en	Kees	van	
der	 Geer	 worden	 beëindigd.	 Mevrouw	
Wilma	Witteman	 en	 de	 heer	 Maarten	
Nubé	 worden	 herkozen.	 Mevrouw	
Christine	van	Marle	wordt	benoemd	in	
het	bestuur	van	de	vereniging.

10.	Het	jaarplan	2021	wordt	vastgesteld.
11.	De	 begroting	 2021	 wordt	 ongewijzigd	

vastgesteld.
12.	Het	 batig	 saldo	 van	 €	3.317,13	 wordt	

toegewezen	 aan	 het	 Fonds	 Studie	 en	
Publicatie.

Vanwege	 de	 coronaomstandigheden	
is	 het	 een	 meer	 formele	 besluitvorming	
over	 het	 doen	 en	 laten	 van	 de	 vereniging	
geworden.	 Dat	 spijt	 het	 bestuur	 zeer.	
Wij	 hadden	 graag	 in	 open	 dialoog	 de	
verantwoording	en	de	plannen	met	de	leden	
besproken	 en	 vastgesteld.	Naar	wij	 hopen	
kunnen	 we	 u	 in	 maart	 2022	 weer	 in	 een	
Algemene	Leden	Vergadering	ontvangen.

VAN hET BESTUUR (2)

Inzendingstermijn  VVNK-Scriptie - 
prijzen voor Master- en Bachelor-
studenten verlengd

De	VVNK	 reikt	 uit	 het	 Fonds	 Studie	
&	 Publicatie	 tweejaarlijks	 Scriptieprijzen	
uit	 voor	 Masterstudenten	 en	 voor	
Bachelorstudenten.	 Voor	 Masterstudenten	
bedraagt	de	eerste	prijs	€	750	en	de	tweede	
prijs	 €	250.	 Voor	 Bachelorstudenten	
bedraagt	 de	 eerste	 prijs	 €	500	 en	 de	
tweede	 prijs	 €	150.	 De	 prijzen	 hebben	
betrekking	 op	 de	 beeldende	 kunsten	
en	 architectuur,	 ontstaan	 in	 het	 tijdvak	
1880	 -	 1940.	 Doel	 is	 het	 bevorderen	
van	 studie	 over	 kunst	 uit	 die	 periode	
en	 bekendheid	 geven	 aan	 de	 resultaten.		

Verlenging

In	 het	 VVNK-beleidsplan	 2021	 is	
aangegeven	 dat	 in	 2021	 weer	 inzending	
mogelijk	zou	zijn	van	afgeronde	scripties	uit	
de	periode	1	oktober	2019	tot	1	oktober	
2021.	De	sluitingsdatum	was	1	oktober	2021	
en	 de	 scriptieprijzen	 zouden	 begin	 2022	
worden	 uitgereikt.	 Het	 is	 weliswaar	 nog	
geen	oktober	2021,	maar	tot	nu	toe	hebben	
we	 nog	 geen	 scripties	 mogen	 ontvangen.	
Vanuit	 de	 Algemene	 Leden	 Vergadering	
(ALV)	 is	 opgemerkt	 dat	 studenten	 door	
de	 coronamaatregelen	 dermate	 gehinderd	
blijken	 te	 worden	 voor	 het	 doen	 van	
onderzoek,	bijvoorbeeld	door	de	beperkte	
toegankelijkheid	 van	 de	 archieven,	 dat	 ze	

meer	 tijd	 nodig	 hebben	 om	 hun	 scriptie	
te	maken	en	die	voor	de	scriptieprijs	in	te	
dienen.	 Het	 bestuur	 heeft	 de	ALV	 daarop	
voorgesteld	 de	 inzendingstermijn	met	 een	
jaar	 te	 verlengen	 en	 de	 prijzen	 een	 jaar	
later	 uit	 te	 reiken.	Daarmee	 heeft	 de	ALV	
ingestemd.	 Deze	 inzendingstermijn	 is	 nu	
met	één	 jaar	 verlengd,	 namelijk	 1	oktober	
2022.	 De	 uitreiking	 van	 de	 prijzen	 zal	 in	
beginsel	begin	2023	plaatsvinden.

inzending

Voor	 de	 Scriptieprijs	 van	 2022	 ligt	
de	 periode	 van	 voltooide	 scripties	 nu	
tussen	1	oktober	2019	en	1	oktober	2022.	
De	 sluitingsdatum	 is	 1	 oktober	 2022.	
Geïnteresseerden	 kunnen	 op	 de	 website	
www.vvnk.nl	 onder	 Fonds Studie & 
Publicatie > Scriptieprijs	 de	 Master-	 resp.
Bachelorregeling	 inzien	 en	 downloaden.	
Contactpersoon	 is	 de	 VVNK-secretaris:	
secretaris@vvnk.nl.

Studenten	 kunstgeschiedenis,	 of	 een	
verwante	studie	als	cultuurwetenschappen,	
die	een	 scriptieonderwerp	 zoeken	kunnen	
op	 onze	 website	 onder	 Fonds Studie & 
Publicatie > Scriptieprijs een	lijst	van	mogelijke	
kunstenaarsdownloaden.	Daar	staat	ook	een	
compleet	 overzicht	 van	 eerder	 uitgereikte	
scriptieprijzen.

AAnmoediging

De	 ervaring	 leert	 dat	 het	 aantal	
inzendingen	beperkt	is,	en	dat	bij	voldoende	
kwaliteit	er	redelijke	kansen	op	honorering	
zijn.	Wij	roepen	onze	leden	dan	ook	op	om	
studenten	 die	 men	 kent	 aan	 te	 moedigen	
een	scriptie	te	schrijven	over	onze	boeiende	
kunstperiode	 1880-1940.	 Zegt	 het	 voort!	
Het	bestuur	doet	er	van	haar	kant	alles	aan	
om	 ook	 via	 allerlei	 opleidingen	 studenten	
te	 attenderen	 op	 het	 bestaan	 van	 onze	
Scriptieprijzen.
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Onze	 secretaris	 Kees	 van	 der	Geer	 is	
na	negen	jaar	-	statutair	-	afgetreden.	Heel	
jammer	 dat	 we	 hem	 niet	 in	 een	 fysieke	
ledenvergadering	 hebben	 kunnen	 uitluiden	
en	afscheid	van	hem	hebben	kunnen	nemen.	
Maar	troost	u	zich	met	de	gedachte	dat	we	
hem	 vast	 wel	 zullen	 blijven	 zien,	 zoals	 bij	
onze	 evenementen.	 Met	 voldoening	 kijken	
we	terug	op	een	lange	periode.	De	secretaris	
is	 in	een	vereniging	vaak	de	spil	waar	alles	
om	draait.	Dat	gold	zonder	meer	voor	Kees.	
Hij	hield	alles	als	een	ware	bestuurder	goed	
in	 de	 gaten	 en	 wist	 precies	 wanneer	 er	
wat	moest	gebeuren.	Persoonlijk	was	ik	als	
voorzitter	dan	ook	heel	blij	met	zijn	steun.	
Je	hoort	graag	zinnen	als:	 'Dat	doe	 ìk	wel'	

en	 'Zal	 ik	dat	even	doen?'	Zijn	grote	 inzet	
heeft	er	duidelijk	mede	voor	gezorgd	dat	de	
VVNK	is	geworden	wat	ze	nu	is.	Kees	deed	
dat	 allemaal	 met	 vriendelijkheid,	 flitsend	
maar	in	alle	rust	en	hij	was	daarbij	wars	van	
uiterlijk	 vertoon.	 Zijn	 collegialiteit	 in	 het	
bestuur,	 en	 zijn	 loyaliteit	 aan	de	Vereniging	
waren	 en	 zijn	 groot.	 Zijn	 betrokkenheid	
en	 kunsthistorische	 kennis	 hebben	 we	
zeer	 gewaardeerd.	Tijdens	 die	 negen	 jaar	
heeft	 hij	 als	 gastconservator	 zijn	 kennis	
ook	nog	eens	omgezet	in	een	aantal	mooie	
tentoonstellingen	-	mèt	rondleidingen	voor	
de	VVNK-leden	-	en	interessante	publicaties.	
De	bevlogen	onderzoeker	is	al	weer	volop	
bezig	 met	 een	 nieuwe	 tentoonstelling	 en	
een	 nieuw	 boek.	 De	Vereniging	 heeft	 veel	
aan	hem	te	danken	en	daar	zijn	we	hem	zeer	
erkentelijk	voor.	Het	ga	je	goed	Kees,	en	we	
blijven	je	zien	en	spreken!

Kees	 wordt	 gemist,	 maar	 een	
onoverbrugbaar	 gat	 laat	 hij	 niet	 achter.	
We	 prijzen	 ons	 inmiddels	 gelukkig	 met	
een	 nieuwe	 'spil',	 namelijk	 Maarten	 Nubé	
die	 al	 sinds	 2018	 bestuurslid	 is.	 Hij	 heeft	
zijn	 sporen	 als	 mede-organisator	 van	
evenementen	en	 interim-redactiesecretaris	
al	 verdiend.	 Hij	 heeft	 het	 secretariaat	
enthousiast	 overgenomen	 en	 we	 wensen	
hem	daarbij	veel	succes!

Eddy	Engelsman

Jacqueline Alders

Den	 Haag	 is	 natuurlijk	 de	 stad	 van	
koninklijke	paleizen,	maar	 in	die	 stad	vindt	
u	 ook	 andere	 soorten	 paleizen.	 Zo'n	 120	
jaar	geleden	werd	het	Haagse	leven	verrijkt	
met	 modepaleizen.	 De	 eigenaren	 van	 de	
modewinkels	 kozen	 voor	 gebouwen	 die	
ook	aan	de	buitenkant	de	luxe	en	kwaliteit	
uitstraalden	van	de	producten	die	daarbinnen	
werden	verkocht.	Die	uitstraling	hielp	ook	
om	 het	 relatieve	 jonge	 winkelconcept	 bij	
het	publiek	onder	de	aandacht	te	brengen.

Het ontstaan van winkels
Als	je	vroeger	schoenen	nodig	had,	ging	

je	 naar	 de	 schoenmaker.	Als	 je	 een	 hoed	
nodig	 had,	 ging	 je	 naar	 de	 hoedenmaker.	
Ambachtslieden	 maakten	 dingen	 aan	 huis	
die	de	klanten	bij	ze	besteld	hadden.	Maar	
het	 bleek	 ook	 handig	 om	 wat	 koopwaar	
op	 voorraad	 te	 hebben,	 in	 een	 hoek	 van	
de	werkplaats.	 Een	oud	woord	 voor	 hoek	
is	winkel	of	winckel.	De	oorsprong	van	ons	
woord	winkel.

In	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 19e	 eeuw	
ging	als	gevolg	van	de	Industriële	Revolutie	
de	 splitsing	 tussen	 het	 maken	 en	 de	
verkoop	 van	 producten	 steeds	 verder.	 De	
ambachtsman	met	 zijn	 werkplaats	 verloor	
het	 van	de	 fabrieken	 en	 er	 kwamen	 in	 de	
steden	 steeds	 meer	 mensen	 wonen.	 Dat	
betekende	meer	vraag,	zodat	het	interessant	
was	om	winkels	 te	 openen.	 In	 die	winkels	
was	 het	 mogelijk	 grote	 voorraden	 op	 te	
slaan.	Daarom	werden	winkels	vroeger	ook	
wel	magazijnen	genoemd.	En	zo	veranderde	
doelgericht	kopen	bij	een	ambachtsman	 in	
'winkelen'.	Rond	1900	een	nieuw	woord	in	
Den	Haag.	

De	 Haagse	 winkelstraten	 als	 de	
Hoogstraat,	het	Noordeinde,	de	Spuistraat,	
Vlamingstraat	en	Venestraat	waren	al	vanaf	
de	middeleeuwen	de	straten	met	veel	handel	
en	 bedrijvigheid.	 Daar	 werden	 veel	 oude	
pandjes	gesloopt	om	veel	grotere	en	hogere	
winkels	(met	bovenwoning)	te	bouwen.	Het	
werden	 echt	 chique	 winkelgebieden,	 de	
moeite	waard	om	nader	te	bekijken.

Magazijn Nederland
Op	 de	 hoek	 van	 de	 Spuistraat	 en	 het	

Spui	zat	ooit	Magazijn	Nederland.	Dit	bedrijf	
werd	 al	 in	 1856	 in	Amsterdam	 opgericht	
door	 L.A.	 Kattenburg,	 lid	 van	 een	 Joodse	
familie	 uit	 de	 Elzas.	 Hij	 had	 10	 zonen	 die	
allemaal	 in	 de	 zaak	 gingen	 werken,	 zodat	
er	 filialen	 in	 diverse	 steden	 in	 Nederland	
kwamen.	 In	een	van	hun	advertenties	 is	te	
zien	 dat	 ze	 'gemaakte	 kleding'	 verkochten.	
Dit	betekent	dat	ze	confectie	leverden,	waar	
ze	zich	als	een	van	de	eerste	detailhandels	
op	toelegden.

In	1915	mochten	de	architecten	Simons	
&	 Van	 Braningen	 een	 heel	 nieuw	 pand	
voor	 het	 Magazijn	 Nederland	 ontwerpen.	
Boven	 de	 ingang	 op	 de	 hoek	 staat	 nog	

MoDEpALEIzEN IN DEN hAAG

Afb.1. Magazijn Nederland (links)
 en B.J.Voss en Zonen (rechts).

AfSchEID SEcRETARIS 
KEES VAN DER GEER
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steeds	in	gouden	letters	de	naam	van	deze	
winkel	 (afb.	2).	Lodewijk	Simons	was	vanaf	
ongeveer	1900	dé	architect	voor	Joods	Den	
Haag.	En	hij	bleef	ook	uit	die	gemeenschap	
opdrachten	 krijgen,	 nadat	 hij	 het	
partnerschap	 was	 aangegaan	 met	 de	 niet-
joodse	Theo	van	Braningen.	Ze	ontwierpen	
het	pand	van	Magazijn	Nederland	in	de	stijl	
van	de	Um	1800-Bewegung.

Um	1800-Bewegung
In	 het	 begin	 van	 de	 20ste	 eeuw	

ontwikkelden	 architecten	 als	 Berlage	 en	
De	Bazel	hun	rationele	bouwstijl.	Heel	kort	
samengevat:	 ze	 namen	 de	 functie	 van	 het	
gebouw	 als	 uitgangspunt,	 de	 constructie	
mocht	gezien	worden	en	ze	pasten	weinig	
decoratie	 toe.	 Dit	 als	 reactie	 op	 de	 vele	
neostijlen	 van	 eind	 19e	 eeuw.	Vervolgens	
kwam	 ook	 op	 deze	 bouwstijl	 weer	 een	
reactie	van	architecten	die	de	Lodewijk	XVI-
stijl	als	ideaalbeeld	hadden.	Een	stijl	waarin	
symmetrie	belangrijk	was	en	classicistische	
versieringen	 als	 slingers	 en	 vazen	 werden	
toegepast.

Panden	 in	 de	 stijl	 van	 de	 Um	
1800-Bewegung	 kenmerken	 zich	 door	
het	 gebruik	 van	 natuursteen,	 ornamenten,	
torentjes,	 speklagen	 en	 erkers.	 Ze	

hebben	 de	 luxe	 uitstraling	 die	 past	 bij	 de	
modepaleizen	die	 in	de	eerste	20	 jaar	van	
de	 vorige	 eeuw	werden	 gebouwd.	De	 stijl	
vond	haar	hoogtepunt	 in	het	tijdvak	1905-
1914.	Het	tekort	aan	materialen	tijdens	de	
Eerste	Wereldoorlog	 maakte	 het	 moeilijk	
om	door	te	gaan	met	bouwen	in	deze	stijl.

B.J. Voss & Zonen
Eind	 september	 1909	 kondigde	

modemagazijn	 B.J.	 Voss	 &	 Zonen	 in	 een	
advertentie	 in	 de	 Haagsche Courant trots	
de	 opening	 aan	 van	 een	 vierde	 vestiging.	
Ze	 hadden	 al	 winkels	 in	 Amsterdam,	
Rotterdam	 en	 Leeuwarden	 en	 lieten	 nu	
ook	in	Den	Haag	een	pand	bouwen:	'Onze	
nieuwe	 prachtbouw'.	 Dit	 ontwerp	 van	 de	
architecten	 Jacot	 en	 Oldewelt,	 ook	 in	 de	
stijl	 van	 de	 Um	 1800-Bewegung,	 vinden	
we	 op	 de	 hoek	 van	 de	 Spuistraat	 en	 de	
Nieuwe	Verkeersweg	 (afb.	 3).	 Die	 laatste	
straat	was	de	net	aangelegde	Hofweg.	Zes	
etages	 met	 dames-	 en	 kinderconfectie	 en	
japonstoffen.	 In	 de	 advertentie	 staat	 als	
bijzonderheid	vermeld:	'Electrische	lift	naar	
alle	magazijnen.'

Bernhard	Voss	richtte	deze	winkelketen	
op	in	1828.	Daarvoor	was	hij	uit	Westfalen	

naar	 Bolsward	 getrokken,	 waar	 hij	 samen	
met	zijn	schoonvader	een	textielgroothandel	
was	 begonnen.	 Ook	 de	 naam	 B.J.	Voss	 &	
Zonen	 is	 nog	 in	 de	 gevel	 van	 hun	Haagse	
pand	te	vinden	(afb.	3).

De	 architecten	 Jacot	 en	 Oldewelt	
kenden	elkaar	 al	 van	de	HBS.	 Jacot	volgde	
zijn	opleiding	aan	de	Kunstnijverheidsschool	
Quellinus	 in	 Amsterdam.	 Oldewelt	
studeerde	onder	 andere	 aan	 de	Académie	
des	Beaux	Arts	in	Parijs,	waar	hij	veel	leerde	
over	 elegante	 detaillering	 aan	 gebouwen.	
Nadat	 Oldewelt	 ernstig	 ziek	 werd,	 moest	
hij	de	samenwerking	met	Jacot	beëindigen.

Maison De Bonneterie
De	eigenaren	van	Maison	De	Bonneterie,	

Joseph	Cohen	en	Rosa	Wittgenstein,	hadden	
elkaar	 bij	 modemagazijn	 Hirsch	 &	 Cie	 in	
Amsterdam	 leren	 kennen.	 In	 maart	 1889	
begonnen	ze	voor	zichzelf	met	een	winkeltje	
in	 gebreide	 goederen	 op	 de	 Kalverstraat	
181	te	Amsterdam.	Omdat	in	het	Frans	een	
winkel	in	gebreide	goederen	een	bonneterie	
heet,	verwerkten	ze	dat	woord	in	de	naam	

Afb.3. B.J.Voss & Zonen, naam op gevel.

Afb.2. Magazijn Nederland, naam op gevel.

Afb.4. Maison de Bonneterie.

Afb.5. Maison de Bonneterie.

Afb.6. Maison de Bonneterie.
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van	hun	bedrijf.	 Jacot	had	zich	inmiddels	in	
1907	 met	 A.H.	 Zinsmeister	 geassocieerd,	
zijn	 chef	 de	 bureau.	 Met	 hem	 ontwierp	
hij	 de	 in	 1913	 geopende	 Haagse	 vestiging	
van	 Maison	 De	 Bonneterie,	 waar	 ook	 de	
medewerkers	J.L.	Crouwel	en	G.F.	la	Croix	
hun	steentje	aan	hebben	bijgedragen.	Het	is	
een	vrijstaand	pand	met	historiserende	op	
het	classicisme	geïnspireerde	natuurstenen	
gevels.	Oftewel:	in	de	stijl	van	de	Um	1800-	
Bewegung.	 De	 keuze	 voor	 deze	 luxe	 stijl	
deden	 de	 eigenaren	 Rosa	Wittgenstein	 en	
Joseph	Cohen	 bewust,	 omdat	 ze	 daarmee	
hun	clientèle	konden	imponeren.	

De	krant	Het Vaderland was	in	ieder	geval	
geïmponeerd	en	scheef:	'De	opening	van	dit	
gebouw	 is	 een	 feit	 van	 beteekenis,	 zeker,	
in	 de	 eerste	 plaats	 voor	 onze	 vrouwelijke	
stadgenooten,	 die	 hier	 -	 en	 hoe	 zeer	
terecht!	-,	gehuldigd	worden	nu	daar	in	hààr	
dienst,	te	hàrer	eere	en	te	harere	gebruike,	
een	paleis	is	neergezet,	-	maar	een	feit	van	
beteekenis	ook	voor	de	 stad	als	 zoodanig,	
voor	 Den	 Haag,	 dat	 óók	 en	 vooral	 door	
een	modepaleis	als	de	Bonneterie	meer	en	
meer	 het	 aspect	 en	 de	 waarde	 begint	 te	
krijgen	van	een	wereldstad.'

Compagnie Lyonnaise
Naast	de	stijl	van	de	Um	1800	Bewegung	

werd	ook	de	Art	Nouveau	vaak	toegepast	
voor	 winkels	 die	 mode	 of	 modeartikelen	
verkochten.	Dat	zien	we	in	het	pand	van	de	
Compagnie	Lyonnaise,	waar	Haagse	dames	
een	mooie	stof	naar	de	laatste	Parijse	mode	
konden	 uitzoeken.	 Dit	 stoffenhuis	 opende	
in	 1891	 een	filiaal	 in	Nederland	 en	wel	 in	
Den	Haag.	Eerst	hadden	ze	een	pand	op	de	
Plaats,	maar	in	1903	lieten	ze	door	architect	
Louis	de	Wolf	een	nieuw	pand	ontwerpen	
(afb.	7).	Op	de	hoek	van	de	Kneuterdijk	en	
de	Hoge	Nieuwstraat	verrees	hun	'in	streng	
modernen	 stijl	 opgetrokken	 mode-paleis'	
(afb.	8,	9).	Het	Dagblad van Zuidholland en 's 
Gravenhage meldt	verder	in	zijn	bespreking:	
'De	hoofdingang	juist	aan	het	hoekpunt	van	
voornoemde	 straten	 gevestigd,	 vormt	 het	
middenpunt	van	groote	spiegelruiten;	deze	

verdeeling	 doet	 de	 etalages	 zeer	 tot	 haar	
recht	 komen	 en	 heeft	 ook	 het	 voordeel	
eener	goede	belichting	van	de	magazijnen'.

Louis	de	Wolf	kreeg	zijn	eerste	vorming	
tijdens	 zomercursussen	 aan	 de	 Haagse	
Academie	 van	 Beeldende	 kunsten.	 Op	
zijn	 19e	 ging	 hij	 werken	 als	 bouwkundig	
tekenaar	op	het	bureau	van	architect	W.B.	
van	Liefland	en	drie	jaar	later	stapte	hij	over	
naar	de	Dienst	der	Gemeentewerken,	waar	
hij	ruim	2,5	jaar	bleef.	Hij	keerde	weer	terug	
naar	 Van	 Liefland	 en	 vertegenwoordigde	
hem	in	Wenen,	waar	De	Wolf	twee	jaar	ging	
werken.	Bij	zijn	terugkeer	nam	hij	vervolgens	
de	 geometrische	 stijlelementen	 van	 de	
Wiener	Sezession	mee	naar	Den	Haag.

Meddens & Zoon
Er	was	in	Den	Haag	ook	een	modepaleis	

dat	zich	een	gebouw	van	de	grote	architect	
Berlage	 kon	 veroorloven.	 Dat	 was	 de	
firma	 Meddens,	 een	 Gronings	 bedrijf	 dat	
oorspronkelijk	 gespecialiseerd	 was	 in	
korsetten.	Een	van	de	leden	van	de	familie,	
Bernard	 I.	 Meddens	 wou	 meer	 van	 de	
wereld	 zien	en	 ging	naar	hét	 centrum	van	
de	mode:	 Parijs.	 Na	 terugkomst	 begon	 hij	
samen	 met	 zijn	 vader	 in	 Rotterdam	 een	
herenmodezaak	 waarin	 ze	 nouveautés	 uit	
Parijs	 verkochten.	Al	 gauw	 waren	 ze	 heel	

Afb.7. Compagnie Lyonnaise,
naambord Louis de Wolf.

Afb.8. Compagnie Lyonnaise entree.

Afb.9. Compagnie Lyonnaise.

Afb. 10. Meddens Hofweg 9-11,
foto monumentenzorg Den Haag. Afb.11. Meddens Sint Maarten,

 sculptuur Lambertus van Zijl.
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succesvol.	 In	 1899	 opende	 Meddens	 een	
vestiging	 in	 Den	 Haag,	 waarvoor	 in	 1915	
een	 nieuw	 pand	 werd	 gebouwd	 naar	 een	
ontwerp	van	Berlage.	

Dit	 pand	 wijkt	 af	 van	 de	 bak	steen-
architectuur	 waar	 Berlage	 vooral	 bekend	
om	is.	De	gevel	 is	namelijk	geheel	bekleed	
met	 natuursteen:	 het	 onderste	 gedeelte	
vertoont	 donker	 graniet	 en	 daarboven	 is	
lichter	 getinte	 zandsteen.	 Hij	 werkte	 ook	
voor	 dit	 pand	 samen	 met	 beeldhouwer	
Lambertus	van	Zijl,	die	de	sculpturen	(bas-
reliefs)	aan	de	gevel	maakte:	een	sculptuur	
van	 Sint	 Maarten,	 de	 patroonheilige	 van	
de	 kleermakers,	 en	 een	 sculptuur	 van	 een	
schaapskop	 (afb.	 11,	 12).	Aan	 het	 gebouw	
zijn	de	stadswapens	van	Rotterdam	en	Den	
Haag	 aangebracht,	 de	 twee	 steden	 waar	
Meddens	in	1915	vestigingen	had.	

Gerzon
Uit	 een	 later	 decennium	 in	 de	 20ste	

eeuw	 stamt	 het	 pand	 van	 het	 Modehuis	
Gerzon.	 In	 1889	 begonnen	 de	 gebroeders	
Gerzon	hun	eerste	winkel	in	dameskleding	
in	 Amsterdam.	 Ze	 waren	 zonen	 van	 een	
Joodse	slager	in	Groningen	en	waren	in	de	

leer	geweest	bij	een	stoffenfirma	in	Keulen.	
In	 1903	 gaven	 ze	 Lodewijk	 Simons	 de	
opdracht	een	geschikt	pand	in	Den	Haag	te	
zoeken	om	daar	een	filiaal	 te	openen.	Dat	
werd	Venestraat	36-38,	waar	de	vestiging	na	
een	 ingrijpende	 verbouwing	 in	 1906	werd	
geopend.	 Al	 een	 maand	 later	 volgde	 een	
uitbreiding	 met	Venestraat	 44.	 Er	 volgden	
er	nog	meer,	zodat	uiteindelijk	alle	panden	
vanaf	de	hoek	van	de	Kettingstraat	 tot	en	
met	Venestraat	48	en	de	tien	achterliggende	
percelen	 in	de	Gortstraat	 in	het	bezit	van	
Gerzon	waren.

Deze	lappendeken	aan	kleine	winkeltjes	
was	 behoorlijk	 inefficiënt	 voor	 het	
modehuis.	 Daarom	 gaf	 de	 directie	 van	
Gerzon	in	1924	aan	huisarchitect	Lodewijk	
Simons	 en	 zijn	 architectenbureau	 Simons	
&	Van	Braningen	de	opdracht	om	een	heel	
nieuw	pand	 te	ontwerpen.	De	gevel	kreeg	
kenmerken	van	de	Amsterdamse	school	en	
een	rijke	decoratie	in	Art	Deco	stijl.

De	 opening	 op	 14	 maart	 1927	 was	
een	 groot	 evenement	 waar	 de	 Haagse	
burgemeester	 Patijn	 en	 twee	 wethouders	
bij	 aanwezig	 waren.	 De	 Haagsche Courant 
noemde	in	een	uitgebreid	verslag	het	pand	

een	 'schitterend	 mode-paleis	 met	 een	
bijzonder	cachet'.	Als	bijzonderheid	noemt	
de	krant	ook	de	uitgebreide	hygiënische	en	
veiligheidsmaatregelen,	zoals	nooduitgangen,	
brandblusmiddelen	en	personeelsliften.	Het	

blad	De Nederlander	is	onder	de	indruk	van	
de	 luxueuze	 inrichting	 van	 de	 modezaak.	
Van	deze	 inrichting	 is	het	trappenhuis	met	
prachtige	glas-	in	loodramen	nog	steeds	te	
bewonderen.

In	 alle	 beschreven	 panden	 zitten	
inmiddels	 andere	 winkels,	 maar	 deze	 en	
andere	mooie	winkelpanden	zijn	er	gelukkig	
nog.	 En	 ze	 zijn	 nog	 steeds	 het	 bekijken	
waard.

Geraadpleegde literatuur en 
verder lezen

	- Koopmans,	Botine	&	Valentijn,	Dick.	
Bleek van Begeerte, Winkelarchitectuur 
in Den Haag.	Gemeente	Den	Haag,	
afdeling	Monumentenzorg	en	Welstand,	
in	samenwerking	met	Stokerkade	
cultuurhistorische	uitgeverij,	2014.

	- Dam,	Peter	van.	Architect Louis de Wolf 
1871-1923: Bureau voor Architectonische 
en Decoratieve Kunst.	Den	Haag.	
Uitgeverij	De	Nieuwe	Haagsche,	2018.

	- www.monumentenzorgdenhaag.nl
	- www.joodserfgoeddenhaag.nl
	- www.delpher.nl
	- www.shie.nl	

Afb. 12. Meddens Schaapskop en stadswapens, 
sculptuur Lambertus van Zijl.

Afb. 13. Gerzon.

Afb. 14. Gerzon.

Afb. 15. Gerzon.

Jacqueline	 Alders	 houdt	 stads-
wandelingen	 en	 fietstours	 in	Den	Haag	
met	als	thema	'Art	Nouveau	&	Art	Deco'	
en	'Winkelarchitectuur':	

www.ikgidsudoordenhaag.nl
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Charlotte Franzen

Else	 Berg	 ziet	 als	 dochter	 van	 een	
Joodse	 sigarenfabrikant	 het	 levenslicht	 in	
Ratibor,	 het	 toenmalige	 Pruisen,	 nu	 Polen.	
Ze	 komt	 uit	 een	 welvarend	 liberaal	 gezin	 en	 volgt	 een	 kunstopleiding	 in	 Berlijn	 (ca.	

1895-1900),	mogelijk	bij	de	schilder	Arthur	
Kampf.	 Vermoedelijk	 zijn	 dit	 privélessen,	
vrouwen	 mochten	 immers	 niet	 aan	 de	
academies	 studeren.	 In	 1908	 of	 1909	
vertrekt	 ze	 samen	 met	 haar	 Nederlandse	
verre	 neef	 Samuel	 Schwarz	 (1876-1942),	
tevens	 kunstschilder,	 naar	 Parijs.	 Hier	
ontdekt	 ze	 het	 neo-impressionisme,	
kubisme	 en	 fauvisme.	 Ongeveer	 een	 jaar	
later	vestigen	ze	zich	samen	in	Amsterdam.	
Hoewel	 ze	 altijd	 op	 separate	 adressen	
ingeschreven	 staan,	 treden	 Schwarz	 en	
Berg	op	21	april	1920	in	het	huwelijk.	Haar	
naturalisatie	tot	Nederlander	volgt	in	1924.	
Ze	 verblijven	 vaak	 in	 Schoorl	 en	 Bergen,	
waar	Berg	varieert	op	het	Bergense	School-
expressionisme.	

De	 vele	 reizen	 naar	 het	 buitenland	
vormen	 vaak	de	opmaat	 voor	 een	nieuwe	
thematiek	 of	 andere	 stilistische	 aanpak	 in	
Bergs	 werk,	 dat	 schilderijen,	 aquarellen,	
pastellen,	houtsneden	en	tekeningen	omvat.	
Bepalend	zijn	onder	andere	de	verblijven	in	
Mallorca	in	1913	en	1914	met	schilder	Leo	
Gestel	en	zijn	vrouw	An	Overtoom.	Gestels	

kubistische	 vormentaal	 en	 lumineuze	
kleurvlakken	 beïnvloeden	 haar	 artistieke	
ontwikkeling	 sterk	 (afb.	 a).	 Ook	 andere	
reizen	zijn	van	invloed.	Waar	bezoeken	aan	
de	streek	bij	Luik	 leidden	 tot	werken	met	
mijnwerkers	en	hun	gezinnen	in	houtskool	
en	zwart	krijt,	brachten	periodes	in	Limburg	
meer	vreugde,	wat	naïviteit	en	blauwgroenen	
in	haar	werk.	Ook	de	reizen	naar	voormalig	
Joegoslavië	 zijn	 van	wezenlijk	 belang.	Haar	
laatste	reis	in	de	Balkan	is	in	haar	woorden	
een	periode	"…die	mij	in	vele	opzichten	een	
openbaring	was,	mij	 sterker	beïnvloed	dan	
voorafgegane	 reizen…"1.	 Het	 mondde	 uit	

in	werken	als	Servisch kindje	(1931)	en	Twee 
vrouwen (1935)	 (afb.	 b).	 Overige	 geliefde	
bestemmingen	die	haar	werk	beïnvloedden	
zijn	Frankrijk,	Spanje	en	Italië.

De	 eerste	 groepstentoonstelling	
met	 werk	 van	 Berg	 is	 in	 1912	 in	 de	
Kunstzalen	 Roos	 te	 Amsterdam.	 Vele	
groepstentoonstellingen	volgen,	waaronder	
bij	 St.	 Lucas,	 de	 Moderne	 Kunstkring,	 De	
Onafhankelijken	 en	 het	 Stedelijk	 Museum	
Amsterdam,	 vaak	 samen	 met	 Schwarz.	
Internationale	 groepstentoonstellingen	 zijn	
er	onder	meer	in	het	Grand	Palais	in	Parijs,	
de	Phillips	Gallery	in	Londen	en	Palais	dex	
Beaux-Arts	in	Brussel.	Daarnaast	weet	Else	
Berg	 zo'n	 twaalf	 solotentoonstellingen	 te	
organiseren,	 waarvan	 drie	 in	 haar	 atelier.	
De	 eerste	 is	 in	 1918	 bij	 kunsthandel	
Walrecht	 in	 Den	 Haag.	 Gezien	 de	 vele	
vermiste	werken	 is	de	exacte	omvang	van	
haar	oeuvre	onbekend.	Haar	werk	varieert	

NIEUWE KUNSTENAARS-
MoNoGRAfIE

Else Berg
(Ratibor (Silezië) 1877 – 1942 
Auschwitz (Polen))
tekenaar, schilder, graficus, 
lithograaf, vervaardiger van 
houtsnedes

Afb. a. Landschap te Mallorca, 1914, olieverf op 
doek, Centraal Museum Utrecht.

Afb. b. Twee vrouwen, 1935, olieverf op doek, 
Stedelijk Museum, Amsterdam. Afb. c. Madonna met kind, olieverf op doek, ca. 

1915, particuliere collectie.
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van	 landschappen,	 portretten,	 naaktfiguren,	
boerenleven,	dorpsgezichten,	voorstellingen	
van	 mijnwerkers	 tot	 de	 wereld	 van	
circus	 en	 kermis.	 Haar	 werk	 vertoont	
verwantschap	 met	 het	 expressionisme,	
luminisme,	 fauvisme	 en	 kubisme,	 esoterie	
en	realisme.	Ze	veranderde	zeer	regelmatig	
van	stijl	en	bleef	experimenteren.	Waar	ze	
in	 het	 begin	 geabstraheerd	 en	 decoratief	
en	 later	 hoekiger	 werkte,	 kende	 ze	 een	
'mystiek-expressionistische'	 fase	 tussen	
1915	en	1920.	Daarnaast	houden	tot	begin	
jaren	 1920	 afwisselend	 het	 katholicisme	
(zoals	 in	 de	Madonna met kind,	 1915,	 afb.	
c),	 vruchtbaarheid	 (de	 serie	 tekeningen	
Droombeeld)	en	esoterie	haar	bezig	(Zittende 
peuter,	 ca.	 1917).	 Haar	 interpretatie	 van	
esoterie	 en	 spiritualiteit	 -	 geliefde	 thema's	
in	het	begin	van	de	20e	eeuw	-	is	persoonlijk	
en	krachtig:	zo	combineert	ze	theosofische	
symbolen	met	meer	 christelijke	 symbolen,	

zoals	 in	Zelfportret met blauwe jurk (afb.	d).	
Net	als	tijdgenoten	geeft	ze	begin	jaren	1920	
uitdrukking	 aan	wat	 leeft	 onder	 'het	 volk',	
zoals	 in	 haar	 Belgische	 werk.	 Hierbij	 gaat	
het	haar	niet	zozeer	om	de	ideologie	maar	
om	het	idioom.	Andere	werken	uit	de	jaren	
'20	 zijn	 een	 interpretatie	 van	 het	 zakelijk	
realisme,	 zoals	 Zelfportret met penselen 
(ca.	 1924-34)	 en	 Zelfportret	 uit	 1925,	 die	
gelijkenis	 vertonen	met	werk	 van	Charley	
Toorop	uit	deze	periode.	Reizen	naar	Italië	
en	 de	 Balkan	 begin	 jaren	 '30	 veranderen	
haar	 palet,	 thematiek	 en	 schilderstijl	
wederom.	 Na	 1930	 maakt	 ze	 (weer)	
weelderigere,	 droomachtige	 voorstellingen	
waarin	 ze	 alledaagse	 taferelen	 op	 een	
onalledaagse	manier	verbeeldt.	Ondanks	de	
veranderingen	in	stijl	of	thematiek	behoudt	
haar	werk	door	de	jaren	heen	iets	'eigens'.

Berg	 en	 Schwarz,	 ook	 wel	 Mommie	
genoemd	(afb.	e),	hebben	een	groot	netwerk	
van	schilders,	architecten	en	beeldhouwers.	
Ze	 maken	 deel	 uit	 van	 een	 groep	
Amsterdamse-Bergense	schilders	die	elkaar	
goed	 kennen,	 vaak	 op	 dezelfde	 plekken	
werken	 en	 stijlelementen,	 kleurgebruik	
en	 thema's	 van	elkaar	overnemen.	Dit	 zijn	
onder	 meer	 Piet	 Kramer,	 Charley	Toorop	
en	Tine	Baanders.	Berg	is	bovendien	lid	van	
De	 Onafhankelijken,	 de	 Vereeniging	 Sint	
Lucas,	 de	 Hollandsche	 Kunstenaarskring	
(in	1932	als	vicevoorzitter)	en	de	Moderne	
Kunstkring.	 Tot	 1941	 zenden	 Berg	 en	
Schwarz	 werk	 in	 voor	 de	 Hollandsche	
Kunstenaarskring.	Na	een	 laatste	expositie	
in	 dat	 jaar	 keert	 Berg	 zich	 echter	 af	 van	
deze	 vereniging,	 die	 zich	 conformeert	 aan	
de	bezetter.	Tussen	1941	en	1942	duiken	zij	
en	 Schwarz	 onder	 in	 Baambrugge.	 Op	 12	
november	1942	worden	ze	opgepakt	in	hun	
huis	 aan	 het	 Sarphatipark	 in	 Amsterdam,	
waar	 Berg	 haar	 laatste	 werk	 maakt:	
Wintergezicht op Sarphatipark vanuit atelier.	

Op	16	november	volgt	hun	deportatie	 via	
Westerbork	naar	Auschwitz,	waar	ze	op	19	
november	de	dood	vinden.	

Het	 Frans	 Hals	 Museum	 haalt	 de	
kunstenares	 in	 1989	 uit	 de	 vergetelheid	
met	een	 solotentoonstelling.	 In	2012	volgt	
een	 tentoonstelling	over	Berg	 en	 Schwarz	
in	het	Joods	Historisch	Museum,	vergezeld	
van	 een	 uitgebreide	 dubbelmonografie.	
Waar	Piet	Boendermaker	destijds	belangrijk	
mecenas	en	verzamelaar	was	van	hun	werk	
(zo	 bezat	 hij	 ca.	 30	 werken	 van	 Berg),	
bevindt	werk	van	Berg	zich	nu	onder	andere	
bij	 het	 Singer	 Laren,	 Stedelijk	 Museum	
Alkmaar,	het	Joods	Historisch	Museum,	het	
Rijksmuseum,	Stedelijk	Museum	Amsterdam	
en	bij	privéverzamelaars.

Noot
1	Willy	 Leviticus,	 'Nieuwe	 werken	 van	
Else	Berg',	Op de hoogte,	Juli	1932,	p.	203.
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Afb. d. Zelfportret, 1917, olieverf op doek, Collectie 
Joods Historisch Museum. 

Afb. e. Mommie voor zonnebloemen, houtskool, 
1922, Collectie Joods Historisch Museum.

Correctie

In	nummer	2021-1	op	pp.	49	en	50	zijn	
de	onderschriften	 correct,	maar	 zijn	 de	
afbeeldingen,	beide	een	(zelf)portret	van	
een	oude	man,	verwisseld.	 In	de	digitale	
versie	 (in	 het	 archief	 op	 de	website)	 is	
deze	fout	hersteld.
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Bas van de Klundert 

In	2016	zie	ik	op	een	internetveiling	een	
pasteltekening	die	mij	raakt,	de	kunstenaar	
is	 mij	 niet	 bekend.	 Dezelfde	 week	 trekt	
het	boek	Willem van Konijnenburg: Leonardo 
van de Lage Landen mijn	 aandacht.	 Is	 dit	
de	 kunstenaar	 van	 de	 pasteltekening	 op	
internet?	Dit	blijkt	inderdaad	zo	te	zijn	en	
dit	toeval	 is	voor	mij	een	teken	te	bieden	
op	 het	 kunstwerk	 van	 de	 internetveiling.	
Vanaf	 het	 moment	 dat	 het	 gewonnen	
kavel	 half	 uitgepakt	 voor	me	 staat	 ben	 ik	
gefascineerd	 door	 het	 werk	 van	Willem	

van	 Konijnenburg	 (1868-1943).	 Eveneens	
in	2016	val	ik	als	een	blok	voor	een	ander	
werk	 van	 Willem	 van	 Konijnenburg,	 de	
pasteltekening	Herderin,	 vlak	 daarna	 komt	
Herder	in	het	vizier.	Ik	ben	overrompeld	en	
wanneer	 beide	 voeten	weer	 op	 de	 grond	
staan	 en	 het	 duidelijk	 is	 dat	 Herder	 en	
Herderin	bij	elkaar	horen,	neem	ik	ook	hem	
op	in	de	collectie.	De	pendanten	zijn	allebei	
exact	106	x	90	centimeter	en	bestaan	uit	de	
complementaire	 kleuren	 oranje	 en	 blauw.	
Van	 Konijnenburg	 zet	 de	 herder	 aards,	
donker	 en	 dynamisch	 neer.	 Linksboven	
is	 een	 gestileerde	 hoeve	 zichtbaar	 en	
rechtsonder	 keien	 van	 een	 hoeve.	 De	
afsnijding	 bij	 zijn	 voeten	 zorgt	 ervoor	 dat	
de	 herder	 als	 het	 ware	 verankerd	 is	 in	
het	beeldvlak.	Herderin	 is	 in	bijna	alles	het	
tegenovergestelde:	zij	is	statisch,	veel	lichter	
van	kleur,	gedetailleerder	uitgewerkt	en	lijkt	
te	 zweven.	 Dit	 zweef-effect	 wordt	 onder	

andere	 bereikt	 doordat	 ze	 geen	 contact	
maakt	met	 de	 dieren	 om	 zich	 heen	maar	
verzonken	 is	 in	 zichzelf.	 In	 tegenstelling	
tot	 de	 herder	 wordt	 zij	 niet	 door	 het	
beeldvlak	afgesneden	waardoor	ze	los	lijkt	
te	 zijn	 van	 haar	 omgeving.	De	 herderin	 is	
verder	 van	 de	 kijker	 af	 geplaatst	wat	 een	
afstand	 en	 onbereikbaarheid	 creëert.	 De	
blauwe	 mantel	 doet	 denken	 aan	 Maria,	
hierdoor	kan	een	associatie	met	het	hogere	

gemaakt	worden.	De	 inspiratie	 voor	 deze	
grote	 krijttekeningen	 krijgt	 Willem	 van	
Konijnenburg	 in	 Zuid-Limburg.	 Doordat	
zijn	 moeder	 geboren	 is	 in	 Maastricht	 en	
opgroeit	 in	Meerssen	 (vlak	bij	Maastricht)	
ontstaat	 er	 bij	 Willem	 een	 levenslange	
liefde	 voor	 Meerssen	 en	 haar	 omgeving.	
In	 dit	 landschap	 ziet	Van	Konijnenburg	 de	
herders	en	herderinnen	met	eigen	ogen	aan	
het	werk.

KUNST BIJ hUIS

HERDER EN HERDERIN 
van Willem van Konijnenburg

Willem van Konijnenburg, Herder, 1921, 
foto Kunsthandel Pygmalion Maarssen.

Willem van Konijnenburg, Herderin, 1922, 
foto Hans Westerink.

Museum Dr8888 en het Van 
Doesburg-Rinsemahuis: 
avant-garde kunst in Drachten

Annemieke Keizer-Sloff 
conservator Museum Dr8888. 

In	 2016	 organiseerde	 de	 VVNK	
een	 excursie	 naar	 het	 Friese	 Drachten.	
Behalve	 een	 bezoek	 met	 rondleiding	
in	 Museum	 Dr8888	 werd	 ook	 een	
stadswandeling	 ondernomen	 richting	 de	
zgn.	 Papegaaienbuurt.	 Hier	 kreeg	 men	
uitleg	van	de	gids	over	de	plannen	van	het	
museum	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 een	

museumwoning	in	een	van	de	woningen	in	
de	wijk.	In	2018	werden	de	plannen	realiteit:	
het Van Doesburg-Rinsemahuis, Torenstraat 3,	
werd	opengesteld	voor	het	publiek.	In	deze	
woning	zijn	kleuradviezen	van	Stijlkunstenaar	
Theo	 van	 Doesburg	 (1883-1931)	 voor	
interieur	 en	 exterieur	 geheel	 volgens	 zijn	
ontwerpen	 toegepast:	 de	 bezoeker	 waant	
zich	in	een	driedimensionaal	Stijlschilderij.

Tijdens	het	bouw-	en	restauratieproces	
is	 er	 uitgebreid	 kleur-	 en	 bouwhistorisch	
onderzoek	 verricht	 voordat	 de	
museumwoning	 in	al	zijn	glorie	opgeleverd	
en	opengesteld	kon	worden.	In	2019	is	aan	
het	 Van	 Doesburg-Rinsemahuis	 de	 status	
van	Rijksmonument	 toegekend.	Het	vormt	
een	 zeer	 waardevolle	 aanvulling	 op	 de	 al	
bestaande	Stijl/Dada	collectie	van	Museum	
Dr8888.

De	collectie	van	Museum	Dr8888	geeft	
een	 boeiend	 overzicht	 van	 de	 beeldende	
kunst	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 met	 de	
nadruk	 op	werken	 uit	 de	 jaren	 tussen	 de	
twee	wereldoorlogen,	het	Interbellum.	In	de	
kerncollectie	 is	 een	 aantal	 topwerken	 van	
Theo	van	Doesburg	opgenomen,	waaronder	
ons	 grootste	 collectiestuk:	museumwoning	
het Van Doesburg-Rinsemahuis.	 Verder	
bezit	 het	 museum	 werken	 van	 de	 Duitse	
dadaïst	 Kurt	 Schwitters,	 als	 uitvloeisel	
van	 zijn	 diverse	 bezoeken	 aan	 Drachten.	

UITGELIchT MUSEUM DR8888

Museum Dr8888, foto Peter H. Toxopeus.
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In	 2014	 heeft	Museum	Dr8888	 een	 groot	
aantal	 werken	 van	 Ploeg-kunstenaar	 H.N.	
Werkman	in	langdurige	bruikleen	gekregen,	
waarmee	 het	 museum	 met	 recht	 tot	 hét	
Interbellummuseum	 van	 het	 Noorden	
gerekend	kan	worden.	

Theo van Doesburg en de 
gebroeders Rinsema
Thijs	 Rinsema	 (1877-1947)	 en	 zijn	

broer	 Evert	 Rinsema	 (1880-1958)	 hadden	
een	 schoenmakersbedrijf	 in	 Drachten.	
Daarnaast	waren	de	broers	geïnteresseerd	
in	 kunst	 en	 literatuur:	 Thijs	 tekende	 en	
schilderde	 en	 Evert	 bestudeerde	 de	 oude	
filosofen	en	zette	zijn	gedachten	op	papier.	

Het	 was	 de	 ontmoeting	 tussen	
grondlegger	 van	 De	 Stijl,	 Theo	 van	
Doesburg,	 en	 Evert	 Rinsema	 die	 cruciaal	
bleek	 voor	 de	 komst	 van	 De	 Stijl	 naar	
Drachten.	Van	 Doesburg	 was	 in	 1914	 net	
als	 Evert	 gemobiliseerd	 aan	 de	 grens	 met	
België,	 in	 een	 kazerne	 in	 de	 buurt	 van	
Tilburg.	 Hier	 werd	 de	 basis	 gelegd	 voor	
een	 vriendschap	 die	 tot	 Van	 Doesburgs	
dood	 in	1931	zou	standhouden.	Als	gevolg	
van	 een	 uitvoerige	 uitwisseling	 van	 ideeën	
met	Van	Doesburg	slaat	Thijs	de	weg	in	van	
gedurfde	 portretten,	 dadaïstische	 collages	
en	 kubistische	 stillevens,	 terwijl	 Evert,	
afgelopen	jaar	precies	honderd	jaar	geleden,	
zijn	bundel	Verzamelde Volzinnen samenstelt,	
die	 vervolgens	 als	 uitgave	 van	De	 Stijl	 aan	
het	publiek	wordt	aangeboden.	

De Papegaaienbuurt in Drachten: 
zestien middenstandswoningen en 
een school in Stijl
In	 september	 1920	 maakt	 Theo	 van	

Doesburg	 via	 Evert	 Rinsema	 kennis	 met	
architect	C.R.	de	Boer	(1881-1966).	Op	dat	
moment	 werkt	 de	 gemeentearchitect	 aan	
een	 complex	 middenstandswoningen	 en	

een	 schoolgebouw	 in	 Drachten.	 De	 Boer	
vraagt	Van	 Doesburg	 om	 commentaar	 op	
zijn	 ontwerp	 en	 om	 kleuradviezen	 voor	
interieur	 en	 exterieur	 van	 de	 woningen.	
Voor	Van	Doesburg	 is	 dit	 de	 eerste	 grote	
architectuuropdracht	waarin	hij	zijn	nieuwe	
ideeën	 over	 de	 integratie	 van	 beeldende	
kunst	 en	 architectuur	 kan	 realiseren.	 Hij	
legt	zijn	kleurontwerpen	gedetailleerd	vast	
op	 grote	 tekeningen,	 waarvan	 een	 groot	
aantal	 nu	 deel	 uitmaakt	 van	 de	 collectie	
van	 het	 museum.	 Voor	 de	 tegenover	 de	
huizen	liggende	Rijkslandbouwwinterschool,	
Torenstraat	 12,	 ontwerpt	 Van	 Doesburg	
onder	 meer	 een	 serie	 glas-in-loodramen.	
Deze	 zijn	 nog	 steeds	 aanwezig	 in	 het	
schoolgebouw,	een	Rijksmonument,	dat	nu	
in	particuliere	handen	is,	en	niet	toegankelijk	
voor	 publiek.	Tijdens	 de	 excursie	 hebben	
de	VVNK-leden	die	ramen	ook	van	binnen	

mogen	 bekijken.	 Kopieën	 van	 de	 ramen	
op	 ware	 grootte	 zijn	 te	 zien	 in	 Museum	
Dr8888.	

Bij	de	samenstelling	van	de	kleurschema's	
voor	de	middenstandswoningen	probeerde	
Van	 Doesburg	 strikt	 de	 hand	 te	 houden	
aan	details,	zoals	de	kleur	en	samenstelling	
van	de	verf	en	de	kwaliteit	van	het	behang.	
Als	 eerste	maakte	 hij	 de	 ontwerpen	 voor	
de	 binnenruimten,	 van	 daaruit	 werkte	 hij	
het	 kleurontwerp	 voor	 de	 buitenzijde	 uit.	
Met	 de	 primaire	 kleuren	 rood,	 blauw	 en	
geel	 als	 uitgangspunt	 maakte	 hij	 op	 basis	
van	 de	 verschillende	 grijstinten	 van	 de	
uitgekozen	 behangsoorten	 een	 bijpassend	
kleurontwerp.	 De	 kleurnuances	 van	 de	
driekleur	 zijn	 per	 kamer	 verschillend.	 Dit	

Raam De grote pastorale in de 
Rijkslandbouwwinterschool.

Theo van Doesburg, tekening exterieur 
middenstandswoningen, Collectie Museum Dr8888.

Interieur Van Doesburg-Rinsemahuis,
 foto's Jildo Tim Hof.
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heeft	te	maken	met	de	lichtintensiteit	in	een	
ruimte.	De	kleurvlakken	en	behangstukken	
zijn	 veelal	 voorzien	 van	 witte	 randen	
rondom,	 zodat	 ze	 als	 het	 ware	 'loskomen	
van	hun	achtergrond'.	

Om	 aan	 architect	 De	 Boer	 zijn	
kleurenschema's	 uit	 te	 leggen	 maakte	
Van	 Doesburg	 gebruik	 van	 zogenaamde	
kleurharmonieën.	 Uit	 de	 correspondentie	
tussen	De	Boer	en	Van	Doesburg	(de	laatste	
verbleef	in	die	tijd	in	Weimar)	blijkt	dat	Van	
Doesburg	 keer	 op	 keer	 moet	 uitleggen	
wat	 hij	 precies	 bedoelt.	 Helaas	 werd	 niet	
alles	volgens	zijn	instructies	uitgevoerd:	Van	
Doesburg	 deed	 er	 lang	 over	 om	 tot	 zijn	
kleuroplossingen	te	komen	en	de	schilders	
moesten	in	de	tussentijd	wel	aan	het	werk	
worden	gehouden.

Het	 was	 ook	 een	 omstreden	 project.	
Niet	 alle	 bewoners	 van	 Drachten	 vonden	
het	mooi	en	de	buurt	kreeg	de	scheldnaam	
Papegaaienbuurt.	Het	was	Thijs	Rinsema	die	
het	 voor	Van	Doesburg	opnam	 toen	 er	 al	

tijdens	 het	 bouwproces	 negatieve	 kritiek	
verscheen	in	de	Drachtster	Courant.	

De	 woningen	 werden	 in	 de	 loop	
der	 jaren	 in	 meer	 gangbare	 kleuren	
overgeschilderd	 en	 bij	 de	 school	 werd	
het	 kleurontwerp	 van	Van	 Doesburg	 zelfs	
niet	 uitgevoerd.	 Het	 schoolbestuur	 vond	
het	na	de	ophef	die	ontstaan	was	over	de	
kleuren	op	de	middenstandswoningen	niet	
verantwoord	 om	 de	 leerlingen	 bloot	 te	
stellen	aan	dergelijke	moderne	ideeën.	

In	1988	werden	de	kleuren	van	de	gevels	
van	de	huizen	weer	in	ere	hersteld.	Met	de	
openstelling	van	de	museumwoning,	 in	een	
van	 de	 middenstandswoningen	 kunnen	 de	
bezoekers	 de	 oorspronkelijke	 ontwerpen	
van	Van	Doesburg	op	zich	in	laten	werken.	
Vanuit	 Museum	 Dr8888	 is	 het	 een	
kwartiertje	lopen	naar	de	Papegaaienbuurt.	
De	 stadswijk	 die	 zijn	 scheldnaam	 nu	
als	 geuzennaam	 voert,	 bestaat	 uit	 de	
Torenstraat,	Houtlaan	en	Oosterstraat.

Museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis (met grijze voordeur), foto Jildo Tim Hof.

Klaas Siekman Azn. (1878-1958), 
Architect en waterbouwkundige – 
Vakman van formaat
Tekst:	Bertus	Fennema
Foto's:	Harry	van	der	Werff
Uitgever:	 NoordPRoof	 Producties,	
www.noordproof.nl,	2020,
216	pagina's,	hard	kaft,	22x22	cm,	€	22,50
ISBN	978	90	79742	28	8

Eddy Engelsman

Bertus Fennema heeft opnieuw een 
prachtige monografie over een Groninger 
architect geschreven. Deze keer over Klaas 
Siekman. Eerder schreef hij al monografieën 
over Groninger architecten als Albert Wiersema, 
Karst Zevenberg en Sietze Veenstra. De auteur 
laat in zijn boek met honderden foto's zien 
dat ze in Groningen naast de mooie panden 
in Amsterdamse Schoolstijl ook nog iets anders konden bouwen. En even kleurrijk. Een lust voor 

het oog. Ik weet niet hoe het komt, maar je 
wordt er vrolijk van.

Klaas	Siekman	werd	in	1878	in	Leegkerk,	
vlak	 bij	 Groningen,	 geboren	 als	 zoon	 van	
timmerman	Arend	Siekman.	Hij	overleed	in	
1958	op	80-jarige	leeftijd	in	Zuidhorn.	

Hij	 werd	 opgeleid	 tot	 architect	 en	
waterbouwkundige,	maar	zijn	vakmanschap	
ontstond	 in	 vaders	 timmer-	 en	
aannemingsbedrijf.	 "Timmeren,	 metselen,	
aanpakken	 en	 ondernemen.",	 zoals	
Fennema	het	noemt.	Dankzij	zijn	praktische	
bouwkennis	en	creatieve	talenten	leverde	hij	
mooie,	hoogwaardige,	duurzame	gebouwen	
af.	 Ook	 aan	 de	 binnenkant	 besteedde	 hij	
veel	 aandacht:	 trapleuningen,	 houtsnijwerk,	
kozijnen	en	deuren	(afb.	1).	

BoEKBESpREKING (1)

Afb. 1. K. Siekman Azn., trappaal, 
Langeweesterweg 3, Den Horn, 1927. 
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Veelzijdig
In	 1907	 vestigde	hij	 zich	 als	 zelfstandig	

architect	 en	 waterbouwkundige.	 In	 zijn	
actieve	 jaren,	 van	 1907	 tot	 1947,	 heeft	
hij	 in	 het	 Westen	 van	 de	 provincie	
Groningen	 allerlei	 functies	 vervuld:	 als	
waterbouwkundige	 en	 opzichter	 bij	 vele	
waterschappen,	 als	 planontwikkelaar,	 als	
bouwkundig	opzichter	voor	zes	gemeenten,	
als	 directeur	 van	 een	 tekenschool	 en	 als	
architect	en	hoofd	van	zijn	architectenbureau,	
dat	ongeveer	driehonderdtien	bouwwerken	
heeft	 gerealiseerd.	 Elf	 gebouwen	 kregen	
de	status	van	rijksmonument.	Vanwege	zijn	
vakmatige	kwaliteiten	en	met	behulp	van	zijn	
omvangrijke	sociale	netwerk,	vooral	onder	
rijke	 boeren,	 en	 leden	 van	 de	Nederlands	
Hervormde	Kerk,	was	hij	een	veel	gevraagd	
architect.	 In	 al	 zijn	 functies	 vervulde	 hij	
verschillende,	 door	 elkaar	 lopende	 rollen.	
"De	samenleving	kon	niet	om	hem	heen:	hij	
was	er	steeds	en	overal.",	volgens	de	auteur.	
Desondanks	 was	 hij	 populair,	 ook	 omdat	

hij	 een	 deskundige	 en	 sociaal	 vaardige	
probleem-	en	conflictoplosser	was.	Omdat	
hij	 integer	en	vriendelijk	was	kon	hij	al	die	
rollen	kennelijk	tegelijkertijd	vervullen.	

Siekman	 schaakte	 dus	 op	 veel	 borden	
tegelijk.	Met	als	resultaat	een	verscheidenheid	
aan	 opdrachten	 van	 verschillende	 typen	
opdrachtgevers,	 die	 in	 het	 boek	 per	
hoofdstuk	aan	de	orde	komen.	Hij	ontwierp	
enkele	 gemeentehuizen	 (o.a.	 in	 Grijpskerk	
en	 Zuidhorn),	 een	 belastingkantoor,	
een	 marechausseekazerne,	 pastorieën,	
sociale	 woningbouw,	 tientallen	 woningen	
voor	 particulieren	 (vaak	 rentenierende	
boeren),	 en	 woon-winkelpanden	 voor	
middenstanders.	 Vooral	 op	 de	 dorpen	
Zuidhorn	 en	 Noordhorn	 heeft	 hij	 zijn	
stempel	gedrukt.	

Alle	panden	passeren	stuk	voor	stuk	de	
revue.	Achterin	het	boek	zijn	ze	bovendien	
per	 plaats	 opgesomd.	Als	 toegift	 ook	 nog	
een	 lijst	 met	 bezienswaardige	 panden,	 de	
helft	van	zijn	oeuvre.	

Stijlen
In	 de	 veertig	 jaren	 van	 Siekmans	

carrière	 wisselden	 de	 toen	 gangbare	
architectuurstijlen	 elkaar	 in	 hoog	 tempo	
af,	 al	 overlapten	 ze	 elkaar	 ook.	De	 auteur	
zet	al	die	stijlen	kort	uiteen.	De	Chaletstijl,	
geïnspireerd	op	de	Zwitserse	bouwkunst	en	
de	 Nieuwe	 Kunst/Jugendstil/Art	 Nouveau	
waren	er	al	vóór	de	eeuwwisseling,	maar	nog	
steeds	populair.	De	latere	expressionistische,	
uitbundige	 Amsterdamse	 School	 in	 zijn	
wat	 strakkere,	 maar	 kleurrijke	 Groningse	
variant	 bleef	 tot	 in	 de	 jaren	 dertig	 zeer	
gewild.	 Siekman	 was	 terughoudend	 in	 het	
navolgen	 van	 al	 die	 stijlen.	 Hij	 volgde	 die	
stijlen	 slechts	 door	 er	 elementen	 uit	 toe	
te	passen.	Een	vernieuwer	was	hij	niet.	Hij	
was	ook	geen	 lid	 van	de	vooruitstrevende	
kunstenaarsgroep	 De Ploeg,	 waarvan	 een	

aantal	 andere	 Groninger	 architecten	 als	
Egbert	 Reitsma	 wel	 lid	 waren.	 Van	 een	
architectenclub,	 zoals	 de	 BNA	 (Bond	 van	
Nederlandse	Architecten),	was	hij	evenmin	
lid.	Pas	in	1938	werd	hij	lid	van	de	Groningsch-
Drentsche Architectenvereeniging.	

Oeuvre
De	 tekenschool	 in	 Zuidhorn	 waarvan	

Siekman	directeur	was,	heeft	hij	in	1908	zelf	
ontworpen.	Het	 is	een	goed	voorbeeld	uit	
zijn	 beginperiode.	 Een	 opvallend	 kleurrijk	
gebouw.	 We	 zien	 sterke	 kleurcontrasten	
in	 de	 witte	 muren	 met	 roodgekleurde	
'gekartelde'	 randen	 in	 het	 siermetselwerk	
(afb.	2).	 Dergelijke	 kleurcontrasten	 zijn	
kenmerkend	 voor	 zijn	 vroege	 werk.	 Veel	
gevels	zijn	deels	van	rode	baksteen	(meestal	
de	onderbouw)	en	deels	wit	gepleisterd.

Het	werk	uit	zijn	beginperiode	is	het	best	
te	 kenschetsen	 als	 Overgangsarchitectuur,	
met	sporen	van	Art	Nouveau	en	de	Engelse	
Landhuis-	 of	 cottagestijl.	 Het	 woonhuis	 in	
Noordhorn	 uit	 1911,	 een	 rijksmonument,	
is	 daarvan	 een	 mooi	 voorbeeld	 (afb.	 3a	
en	 3b).	 Dit	 pand	 heeft	 een	 uitbouw	 of	
serre,	 zoals	 veel	 van	 zijn	 woonhuizen.	 De	
vele	 ramen	 met	 uitzicht	 naar	 buiten	 zijn	
Siekmans	handelsmerk.	Ze	zorgen	voor	een	
ruimtelijke	beleving.	

Uit	 zijn	 beginperiode	 is	 ook	 de	
symmetrische	 'heerenbehuizing'	 in	
Zuidhorn	uit	1913	(afb.	4a	en	4b).	Opnieuw	
een	 stralend	 wit	 gebouw	 met	 heldere	
rode	 bakstenen	 in	 de	 onderbouw,	 en	 fel	
gekleurde	 kozijnen	 met	 glas-in-loodramen	
in	de	erkers.	 In	1938	heeft	Siekman	het	 in	
tweeën	gesplitst.	

Een	 bijzonder	 karakter	 heeft	 het	
Belastingkantoor	 in	 Zuidhorn,	 een	
rijksmonument	 uit	 1919.	 Het	 kantoor-
gedeelte	 in	 het	midden	wordt	 geflankeerd	

Afb. 2. K. Siekman Azn., Openbare Vakteekenschool, 
De Gast 25, Zuidhorn, 1908. 

Afb. 3a. K. Siekman Azn., Langestraat 17, 
Noordhorn, 1911.
Afb. 3b. K. Siekman Azn., ingang Langestraat 17, 
Noordhorn, 1911.
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door	 links	 een	 inspecteurswoning	 en	
rechts	 een	 rentmeesterwoning	 (afb.	 5a).	
Het	 gebouw	 heeft	 een	 schilddak	 met	
oranjekleurige	 geglazuurde	 dakpannen	 en	
uitkragende	 dakoverstekken,	 geïnspireerd	
op	 de	 brede	 dakoverstekken	 van	 de	
Amerikaanse	architect	Frank	Lloyd	Wright.	
Op	de	gevel	bevindt	zich	een	-	gesigneerd	
-	tegeltableau	met	het	gemeentewapen	van	
Zuidhorn,	geproduceerd	door	De Porceleyne 
Fles v/h Joost Thooft & Labouchère, Delftsch 
Aardewerkfabriek (afb.	5b).	

Hoewel	 Siekman	 niet	 de	
architectuurtrend	 van	 het	 Nieuwe	
Bouwen	 volgde,	 is	 hij	 desondanks	 in	 1925	
uitvoerend	architect	 geweest	van	de	witte	
functionalistische,	 kubistische	 villa	 Linea	
Recta	van	L.C.	van	der	Vlugt.	Van	der	Vlugt	
werd	 bekend	 als	 architect	 die	 samen	met	
Brinkman	de	Van	Nelle-fabriek	in	Rotterdam	

heeft	 ontworpen.	 Het	 gebouw	 staat	 vlak	
naast	het	Belastingkantoor.

In	 1925,	 enkele	 jaren	 na	 het	
Belastingkantoor,	ontwierp	Siekman	een	villa	
in	Zuidhorn	(afb.	6a	en	6b).	Ook	hier	zijn	de	
gevels	wit	gepleisterd	boven	de	ramen,	met	
daaronder	heldere,	rode	baksteen.	

In	de	periode	na	1925	volgde	hij	meer	
de	 tijdgeest	 van	 de	 strakke	 'jaren	 dertig'	
huizen.	Dat	is	te	zien	aan	twee	woningen	in	
Paterswolde	uit	 1934,	 bedoeld	 als	 pension	
voor	de	medewerkers	van	het	nabijgelegen	
vliegveld	Eelde.	De	later	bekend	geworden	
weerman	 Jan	 Pelleboer	 trouwde	 met	 de	
dochter	van	de	pensionhoudster	en	ging	in	
een	van	die	huizen,	Cumulus	geheten,	wonen	
(afb.	 7).	

Sociale woningbouw
Als	 planontwikkelaar	 en	 architect	

ontwierp	 Siekman	 in	 verscheidene	
plaatsen	 sociale	 woningen	 voor	
woningbouwverenigingen,	 onder	 meer	
in	 Bedum	 en	 Zuidhorn.	Twee	 buurten	 in	
Hoogkerk	springen	er	uit.	 In	de	Halmbuurt	
bouwde	 hij	 in	 1914	 zesendertig	woningen	
voor	 de	 strokartonarbeiders	 (afb.	 8).	Ook	
hier	 het	 kenmerkende	 contrasterende	
kleurgebruik	 van	 helder	 rode	 Groninger	
baksteen	 in	 de	 onderbouw,	 en	 daarboven	

Afb. 4a K. Siekman Azn., De Gast 12-14, Zuidhorn, 
1913/1938. 
Afb. 4b. glas-in-loodramen, De Gast 12-14, Zuidhorn, 
Glasfabriek Bouvy, Dordrecht.

Afb. 5a. K. Siekman Azn., Belastingkantoor, De Gast 
45-45a-47, Zuidhorn, 1919.
Afb. 5b. K. Siekman Azn., Belastingkantoor, De 
Gast 45-45a-47, Zuidhorn, idem: tegeltableau, De 
Porceleyne Fles v/h Joost Thooft & Labouchère, 
Delftsch Aardewerkfabriek.

Afb. 6a. K. Siekman Azn., Gastlaan 2, Zuidhorn, 
voorkant, 1925.
Afb. 6b. K. Siekman Azn., Gastlaan 2, Zuidhorn, 
zijkant, 1925.

Afb. 7. K. Siekman Azn., Mevrouw Bähler 
Boermalaan 24, Paterswolde, 1934.

Afb. 8. K. Siekman, Zuidersingel/Middenweg, 
Halmbuurt, Hoogkerk,1914.
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witgeverfde	 kalkzandsteen	 met	 daarin	
boogjes	van	rode	bakstenen.	 In	1919-1920	
volgde	een	complete	wijk	met	zesenzeventig	
arbeiderswoningen,	 in	 de	 volksmond	 de	
Suikerbuurt	genoemd,	naast	de	suikerfabriek	
(afb.	 9).	 Beide	 wijken	 zijn	 volgens	 de	
idealen	 van	 de	 'tuinwijk'	 gebouwd.	 Ruime	
straten	met	 traditionele,	 lage	woningen	 in	
kleine	blokken,	waar	veel	licht,	lucht	en	zon	
kunnen	komen.	Met	een	grote	variatie	aan	
typen	woningen.	

Glas van Bouvy
In	 de	 hal-	 en	 serredeuren	 van	 zeker	

vijftien	woningen	uit	de	periode	1907-1926	
zitten	 ramen	 met	 geëtste	 voorstellingen.	
En	 in	 nagenoeg	 alle	 woningen	 zitten	 glas-
in-loodramen	 (o.a.	 afb.	 4b).	 Gelukkig	 kon	
worden	achterhaald	dat	het	geëtste	glas	en	
het	glas-in-lood	uit	de	Glasfabriek	Bouvy	in	
Dordrecht	afkomstig	is.	Gelukkig,	omdat	glas	
van	Bouvy	bijna	nooit	werd	 gesigneerd,	 en	
daarom	onbekend	is	dat	Bouvy	de	producent	
is.	 Uitzonderlijk	 is	 dat	 één	 geëtst	 raam	
met	 twee	 reigers	 wel	 met	 'Bouvy	 Dordt'	
gesigneerd	 is.	 En	wel	 in	 villa	Zonnehof,	 een	
rijksmonument	 in	Grijpskerk	uit	 1915	 (afb.	
10a	en	10b).	De	ramen	moeten	geëtst	zijn	
door	Christoffel	Roeland,	die	in	de	periode	

Afb. 9. K. Siekman Azn., Nijverheidsplein, 
Suikerbuurt, Hoogkerk, 1919, oude foto.

Afb. 10a en 10b. Geëtst raam en detail met 
signering 'Bouvy. Dordt.', villa Zonnehof, arch. K. 

Siekman, Groningerstraatweg 23, Grijpskerk, 1915.

Herman van Bergeijk, De zwaarte 
van de materie. Het architectonisch 
werk van A.J. Kropholler (1881-1973)
Rotterdam	Uitgeverij	nai010,	2020,	
392	pagina's,	€	44,95,	
ISBN	978	94	6208	624	1

Irene van Geest 

Zowel	 in	 het	 voorwoord	 als	 in	 de	
inleiding	 lijkt	de	 auteur	 zich	 te	 verdedigen	
voor	 het	 feit	 dat	 hij	 een	 boek	 over	
Kropholler	 schrijft.	 Misschien	 is	 dat	 ook	
niet	 wat	 je	 direct	 verwacht	 van	 een	
architectuurhistoricus	 die	 over	 Dudok	 en	
Duiker	 gepubliceerd	 heeft.	 Toch	 heeft	 hij	
een	 antwoord	proberen	 te	 vinden	op	een	

BoEKBESpREKING (2)1895-1927	 glasetser	 bij	 Bouvy	 was.	 De	
fabriek,	die	een	bijkantoor	in	Groningen	had,	
maakte	weliswaar	gebruik	van	een	catalogus	
met	 allerlei	 basistekeningen	 en	 patronen	
waaruit	men	kon	kiezen,	maar	Bouvy	paste	
die	zeer	klantvriendelijk	aan	de	wensen	van	
de	klant	aan.	

Sinds	2019	weten	we	dankzij	onderzoek	
door	 Laura	 Roscam	 Abbing	 naar	 de	
Glasfabriek	 Bouvy	 veel	 meer	 over	 deze	
tot	 dan	 toe	 vrijwel	 onbekende	 fabriek,	
en	 over	 diens	 omvangrijke	 assortiment	
glasproducten.	Zich	baserend	op	het	boek	
van	Roscam	Abbing1	wijdt	Fennema	er	zelfs	
een	paragraaf	aan.	Het	aardige	is	dat	Laura	
door	Fennema's	boek	op	haar	beurt	weer	
ramen	van	Bouvy	in	de	provincie	Groningen	
op	het	spoor	is	gekomen.	

Op stap
Het	boek	 is	 een	 aanrader.	Het	 doet	 je	

ernaar	verlangen	om	in	elk	geval	enkele	van	
zijn	 bijna	 honderd	werken	 in	 Zuidhorn	 te	
bekijken.	Als	u	weer	naar	Assen	gaat	om	het	
Drents	Museum	 te	 bezoeken	 bent	 u	 al	 in	
de	buurt.	Van	daaruit	is	het	per	trein	twintig	
minuten	naar	Groningen.	En	dan	nog	eens	
negen	 minuten	 naar	 Zuidhorn.	 Daar	 zijn	
alleen	 al	 aan	 de	 'De	 Gast'	 zevenentwintig	
panden	 te	 bewonderen.	 Een	 aanlokkelijk	
vooruitzicht	voor	na	de	Corona-pandemie.

Noot
1	 Laura	 Roscam	Abbing,	 De Koninklijke 
Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy, 
Dordrecht 1854-1926 – leverancier van 
vensterglas,	 Uitgeverij	 Het	 Dochterhuis,	
Den	Haag	2019;	boekbespreking	in	Rond 
1900,	 juni	 2019,	 blz.	 25-30	 2019-3.pdf	
(vvnk.nl)
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vraag	die	hij	als	volgt	formuleerde:	
'Waarom	 wordt	 zijn	 naam	 nog	 altijd	

door	 modern-denkenden	 enigszins	 met	
een	 besmuikt	 lachje	 uitgesproken,	 alsof	 hij	
niet	 op	 een	 lijn	 kan	 worden	 gesteld	 met	
architecten	als	Oud,	Rietveld	of	Duiker?'	

Met	deze	historische	studie	probeert	de	
auteur	Kropholler	een	plaats	te	geven	in	de	
ontwikkeling	van	de	moderne	architectuur	
als	 een	 van	 de	 opvolgers	 van	 Berlage.	 Hij	
verzet	zich	tegen	een	te	enge	interpretatie	
van	 het	 begrip	 moderne	 bouwkunst,	
waarbij	 Kropholler	 wordt	 uitgesloten	
en	 er	 geen	 begrip	 is	 voor	 zijn	 bijdrage	
aan	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 architectuur.	
Aansluitend	 bij	 een	 traditie	 probeerde	
Kropholler	 zijn	 eigen	 antwoord	 te	 geven	
op	 de	 ontwikkelingen	 in	 de	 moderne	
maatschappij.	 Tegenover	 de	 onzekerheid	
plaatste	hij	de	zekerheid,	zowel	in	vorm	als	
in	materiaal.	

Geconfronteerd	 met	 de	 verschillen	 in	
waardering,	met	name	in	de	periodes	voor	
en	 na	 de	Tweede	Wereldoorlog,	 richt	 van	
Bergeijk	 zich	 in	 deze	 publicatie	 sterk	 op	
de	 receptie	 van	 Krophollers	 werk	 door	
tijdgenoten.	Hij	maakt	 daarvoor	 veelvuldig	
gebruik	 van	 citaten	 uit	 publicaties,	 zowel	
van	Krophollers	collega-architecten	als	van	
architectuurcritici	in	kranten	en	tijdschriften.	

Vanaf	 het	 begin	 oogstte	 Kropholler	
zowel	bewondering	als	scherpe	kritiek.	Zijn	
dikke	bakstenen	muren	en	grote	scharnieren	
pasten	niet	echt	bij	de	dunne,	ijle	spanningen	
en	 het	 glas	 van	 het	 modernisme.	Vergelijk	
het	Raadhuis	van	Waalwijk	maar	met	de	Van	
Nelle	fabriek	in	Rotterdam.	

Kropholler	zag	zichzelf	in	de	traditie	van	
P.J.H.	Cuypers	en	H.P.	Berlage:	de	moderne	
traditie	 waarbij	 hij	 oude	 ambachtelijke	

kennis	 combineerde	 met	 technische	
ontwikkelingen.	Voor	hem	was	architectuur	
vooral	 'gemeenschapskunst',	 waarin	 de	
gemeenschap,	 het	 volk,	 zijn	 idealen	 kon	
herkennen.	 Het	 bindend	 element	 was	
daarbij	niet	het	socialisme	zoals	bij	Berlage,	
maar	de	religie	en	vooral	de	traditie	van	het	
katholicisme.	

Kropholler	 was	 duidelijk	 op	 zoek	
naar	 orde	 en	 vastheid	 in	 een	 wereld	 vol	
tegenstellingen	 en	 onzekerheid.	 In	 zijn	
lezingen	over	katholieke	bouwkunst	is	hij	op	
zoek	naar	eeuwig	geldende	wetten	voor	de	
bouwkunst,	 bijvoorbeeld	 bij	 de	 toepassing	
van	materialen	als	hout	en	steen.	

Het	 gebruik	 van	 baksteen	 past	 bij	 zijn	
voorliefde	 om	 de	 Hollandse	 traditie	 voor	
te	zetten.	Een	voorkeur	die	hij	deelde	met	
bepaalde	 architecten	 in	 Noord-Duitsland	
en	 Denemarken	 uit	 die	 periode.	Was	 die	
voorkeur	in	eerste	instantie	nog	ingegeven	
door	 de	 waardering	 voor	 traditie,	 later	
kreeg	het	ook	een	nationalistisch	aspect.	

Kropholler	 (1881-1973)	 kwam	 uit	
de	 gegoede	 middenstand	 in	 Amsterdam.	

Hij	 volgde	 een	 opleiding	 aan	 de	
Eerste	 Ambachtsschool,	 en	 werkte	 als	
bouwopzichter	 en	 tekenaar	 bij	 diverse	
bedrijven,	 voor	 hij	 samen	 met	 Frits	 Staal	
een	 architectenbureau	 begon.	 Na	 een	
aantal	 jaren	 groeiden	 ze	 uit	 elkaar,	 mede	
omdat	 Kropholler	 zich	 aangetrokken	
voelde	 tot	 het	 katholicisme.	 Na	 zijn	
bekering	 liet	 hij	 zich	 nauwelijks	meer	 zien	
in	Amsterdam	 en	 vestigde	 hij	 zich	 in	Den	
Haag	 en	 later	 in	 Wassenaar.	 Vanuit	 zijn	
eigen	 bureau	 had	 hij	 nauwe	 contacten	
met	 de	 katholieke	 geestelijkheid	 en	 kreeg	
hij	 diverse	 opdrachten	 voor	 kerken	
en	 andere	 religieuze	 bouwwerken.	 De	
kerkinterieurs	 ontwierp	 hij	 op	 basis	 van	
zijn	 eigen	 opvattingen	 over	 de	 liturgie.	
Het	 altaar	 moest	 vanuit	 alle	 hoeken	 van	
de	 kerk	 zichtbaar	 zijn:	 daar	 vond	 namelijk	
de	 belangrijkste	 geloofshandeling	 plaats,	
de	 eucharistie.	 Door	 deze	 zichtbaarheid	
werd	 de	 betrokkenheid	 van	 het	 volk	
verhoogd	 en	 kon	 men	 gemeenschappelijk	
de	geloofsbelevenis	ervaren.	Ook	de	lichtval	
was	 een	 belangrijke	 component	 om	 het	
mysterie	van	het	geloof	te	kunnen	beleven.	
(Afb.	1)

In	 de	 jaren	 dertig	 werd	 Kropholler	
lid	 van	 het	 fascistische	 Nationaal	
Front.	 Veel	 katholieken	 meenden	 zich	
hiermee	 te	 kunnen	 verzetten	 tegen	 de	
'marxistische	 vervlakking'.	 Het	 bleek	 ook	
uit	 zijn	 opvattingen	 over	 tijdgenoten:	 de	
architecten	van	o.a.	de	Nieuwe	Zakelijkheid	
droegen	 volgens	 hem	 niet	 bij	 aan	 een	
gezonde	 architectonische	 ontwikkeling.	
Daartegenover	 stond	 dan	 de	 'echt-
Nederlandsche,	 volksche	 bouwkunst'	 van	
Kropholler.	

Na	 de	 oorlog	 werd	 hij	 in	 eerste	
instantie	 veroordeeld	 tot	 een	 boete	 en	
publicatieverbod,	 omdat	 hij	 geprofiteerd	
zou	hebben	van	de	oorlogsomstandigheden.	
Na	hoger	beroep	mocht	hij	zijn	publicitaire	
werkzaamheden	 weer	 uitvoeren,	 maar	
het	bleef	een	smet	op	zijn	blazoen	en	had	
ingrijpende	gevolgen	voor	zijn	loopbaan.

Hij	 werd	 steeds	 meer	 gezien	 als	 een	
zonderling,	met	zijn	eigen	opvattingen	over	
traditie	en	bouwkunst.	

De	 oude	 raadhuizen	 die	 hij	 op	 zijn	
tochten	door	Nederland	had	gezien,	waren	
de	 inspiratie	 voor	 zijn	 eigen	 ontwerpen.	
Een	 voorbeeld	 daarvan	 is	 het	 raadhuis	
van	 Spanbroek	 uit	 1598.	 Een	 functioneel	
gebouw	 met	 zware	 trapgevel	 uitgevoerd	
in	 baksteen	 was	 het	 basismodel	 dat	 hem	
aansprak	 en	 dat	 hij	 gebruikte	 voor	 de	
raadhuis-ontwerpen	 in	 diverse	 steden.	 In	
1928	 in	Noordwijkerhout	 (afb.	 2),	 in	 1929	
in	Waalwijk,	in	1937	in	Wateringen,	in	1938	
in	Medemblik,	 in	1939	in	Leidschendam	en	
in	1941	in	Grouw.	Voor	Kropholler	was	het	
raadhuis	 een	 bouwwerk	 van	 burgerlijke	
autoriteit	 die	 tot	uiting	kwam	 in	de	 vorm,	
het	 silhouet,	 en	 in	 de	 details,	 bijvoorbeeld	
symbolisch	 beeldhouwwerk.	 Met	 de	
historische	 uitstraling	 van	 deze	 gebouwen	
wilde	hij	 de	 continuïteit	 benadrukken.	Het	

Afb. 1. De Sint-Paschalis Baylonkerk, 
Wassenaarseweg, Den Haag.

Afb. 2. Raadhuis van Noordwijkerhout.
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liefst	situeerde	hij	ze	in	het	centrum	van	de	
gemeente,	maar	niet	in	het	midden:	dat	was	
de	plaats	van	de	kerk.	

Woningen	 bouwde	 Kropholler	 graag	
in	 ensemblevorm	 of	 in	 samenhang	 met	
andere	 gebouwen,	 om	 daarmee	 de	 plaats	
in	 de	 gemeenschap	 te	 benadrukken.	 Een	
voorbeeld	 daarvan	 zijn	 de	 woningen	
rondom	 de	 Lourdeskerk	 in	 Scheveningen	
en	 de	 woningen	 aan	 beide	 zijden	 van	 de	
Kwartellaan	in	Den	Haag.

Een	 van	 zijn	 bekendste	 kantoren	 is	
het	 Hooge	 Huys	 in	 Alkmaar,	 naast	 de	
middeleeuwse	 Sint	 Laurenskerk.	 De	
stedelijke	 waardering	 leverde	 hem	 ook	
de	 opdracht	 voor	 de	 bouw	 van	 het	
politiebureau	er	tegenover.	

In	 het	Van	Abbemuseum	 in	 Eindhoven	
(1935)	 wist	 Kropholler	 zijn	 traditionele	
opvattingen	 te	 combineren	 met	 nieuwe	
technische	ontwikkelingen.

De	auteur	wijdt	een	heel	hoofdstuk	aan	
Kropholler	 als	 schrijver,	 waarin	 hij	 ingaat	
op	 zijn	 publicaties	 en	 op	 de	 reacties	 van	
tijdgenoten	 op	 zijn	 opvattingen	 over	 de	
bouwkunst.	Die	 geven	 een	 goed	overzicht	
van	 de	 toenmalige	 discussies	 over	 de	
betekenis	 van	 de	 bouwkunst,	 over	 typisch	
Nederlandse	kenmerken	en	over	verschillen	
van	opvatting	over	katholieke	kerkenbouw.

Van	 Bergeijk	 heeft	 een	 uitgebreid	
onderzoek	gedaan	naar	alle	ontwerpen	en	
bouwwerken	van	Kropholler	en	noemt	die	
in	volgorde	van	de	tijd.	De	meesten	voorzien	
van	 ontwerptekening	 of	 foto	 in	 zwart/wit,	
en	 altijd	 voorzien	 van	 commentaar	 van	
tijdgenoten,	 om	 daarmee	 de	 toenmalige	
waardering	of	kritiek	duidelijk	te	maken.	Het	
boek	bevat	ook	een	aantal	sfeervolle	foto's	
in	kleur,	vooral	van	details	van	bouwwerken	
die	illustratief	zijn	voor	de	architectuur	van	

Kropholler.	Kenners	van	Krophollers	werk	
zullen	geen	moeite	hebben	om	uit	te	maken	
tot	welk	bouwwerk	ze	behoren.	Maar	een	
aanduiding	of	overzicht	zou	toch	wel	handig	
geweest	zijn.

De	auteur	is	erin	geslaagd	om	inzicht	te	
geven	in	de	opvattingen	van	deze	architect.	
Daarmee	zal	de	waardering	voor	het	werk	
van	 deze	 solitaire	 traditionalist	 zeker	
toenemen.

Afb. 3. Woningbouw Vogelbuurt Den Haag.

Jan de Bruijn, Het Gedroomde 
Museum. Kunstmuseum Den Haag
Nai010 Uitgevers, maart 2021, 176 
pagina's, € 24,95, 
ISBN 9789462086265 
Ter	 gelegenheid	 van	 de	 tentoonstelling	

'Het	gedroomde	museum	-	Berlages	meester-
werk'	verschijnt	het	rijk	geïllustreerde	boek	
'Het	 gedroomde	 museum	 -	 Kunstmuseum	
Den	 Haag'.	 Het	 boek	 staat	 onder	 redactie	
van	 Jan	 de	 Bruijn,	 conservator	 Moderne	
Toegepaste	 Kunst	 en	 Vormgeving	 van	 het	
Kunstmuseum,	 en	 bevat	 artikelen	 van	 Jan	
de	 Bruijn,	 Doede	 Hardeman	 en	 Jet	 van	
Overeem.	Ruim	120	foto's	en	een	schat	aan	
historisch	 materiaal	 brengen	 het	 gebouw	
en	 zijn	 geschiedenis	 uitvoerig	 in	 beeld	 (de	
tentoonstelling	werd	op	19	februari	digitaal	
geopend,	 zie	 ook	 'Digitale	 presentaties'	
elders	in	dit	nummer).	Tegelijkertijd	verschijnt	
ook	 het	 kinderprentenboek	 'Berlage	 en	
een	 boef	 in	 het	 museum'	 door	 Georgien	
Overwater	 (Uitgeverij	 Leopold,	 €	15,99	
ISBN	9789025879174,)

Eric Vreedenburgh, 100 jaar Modern 
Den Haag, Van Nirwana tot Central 
Innovation District
Nai010 Uitgevers, september 2020, 
144 pagina's, € 29,95, 
ISBN 9789462085794
Dit	 rijk	 geïllustreerde	 boek	 gaat	

over	 Haagse	 innovaties	 in	 de	 gebouwde	
omgeving,	 de	 weerstand	 daartegen	 en	
de	 sociaal-maatschappelijke	 context	 van	
vernieuwingsdrang	 over	 de	 afgelopen	
100	 jaar.	 Naast	 de	 teksten	 van	 Eric	
Vreedenburgh	 -	 architect	 en	 oprichter	 van	
Archipelontwerpers,	 en	 auteur	 van	 onder	
meer	'Luchtgebonden	Bouwen'	en	'Non	Stop	

Architecture'	-	bevat	het	boek	een	bijdrage	
van	 Marcel	 Teunissen,	 auteur	 van	 diverse	
architectuurboeken	 over	 Den	 Haag	 (De	

NIEUWE UITGAVEN
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Papaverhof	 van	 Jan	Wils;	 100	 jaar	 Nieuwe	
Haagse	School).	Het	boek	bevat	verder	een	

gastbijdrage	 van	 Mick	 Eekhout,	 emeritus	
hoogleraar	productontwikkeling	TU	Delft.

Peter Jordens (red.), De Ploeg Extra 
Muros Laren-Drachten-Schwerin-
Oranjewoud-Lódz-Amsterdam
Uitgeverij Wbooks, november 
2020, 160 pagina's, € 24,95, 
ISBN 9789462583955 
De	 beginjaren	 van	 Groningse	

kunstenaarsvereniging	 De	 Ploeg,	 de	 jaren	
twintig	 van	 de	 vorige	 eeuw,	 staan	 in	 het	
teken	van	de	 internationale	avant-garde.	 In	
dit	 boek	 laten	 een	 zevental	 auteurs	 zien	
hoe	de	Ploegkunstenaars,	gedreven	door	de	
nieuwe	ontwikkelingen	in	de	kunst	elders	in	
Europa,	niet	aarzelen	om	zich	'extra	muros'	
te	wagen,	buiten	de	platgetreden	paden	van	
de	 gangbare	 opvattingen	 in	 de	 kunst.	 Met	
bijdragen	 van	Wim	 Pijbes,	 Freek	 de	 Jonge,	
Anne	 van	 Lienden,	Annemieke	 Keizer-Sloff	
en	anderen.

Eigenbouwer, Tijdschrift voor de Goede 
Smaak, nr 13, januari 2021, € 13,50
Dit	is	geen	boek	maar	een	tijdschrift.	Het	

eerste	 nummer	 van	 2021	 bevat	 bijdragen	
van	 onder	 andere	Yvonne	 Brentjens	 (Het	
Conflictmodel.	De	Art	Nouveau-vrouw	als	
geordende	voorstelling	van	een	schizofrene	
samenleving),	 Annemiek	 Rens	 en	 Marieke	
Maathuis	 (Idealen	 in	 het	 Kunstnaaldwerk.	
Leven	 en	werk	 van	Wilhelmina	Dijsselhof-
Keuchenius)	 en	 van	 Kees	 Rouw	 (Levende	
Kunst.	 Het	 Tijdschrift	 van	 Co	 Brandes	
en	 Jan	Wils).	 Het	 qua	 vormgeving	 prettig	
uitgevoerde	 tijdschrift	 is	 te	 bestellen	 via	
www.eigenbouwer.nl.	

Bart Verbrugge, De vernieuwende 
keramiek van De Porceleyne Fles, 
1891 – 1914
Uitgeverij Van Haren Publishing, 

april 2021, 152 pagina's, tot 1 juli € 25, 
daarna € 30, ISBN 9789401807470 
Dit	 boek	 gaat	 over	 enkele	 bijzondere	

types	 keramiek	 die	 tussen	 1891	 en	
circa	 1914	 werden	 vervaardigd	 bij	 de	
Delftse	 keramiekfabriek	 De	 Porceleyne	
Fles.	 Ze	 kunnen	 worden	 gerekend	 tot	
de	 meest	 interessante	 representanten	
van	 de	 oplevende	 keramiekproductie	
van	 rond	 1900	 in	 Nederland.	 Het	 gaat	
over	 sierkeramiek	 en	 architectonisch	
of	 bouwkeramiek	 met	 als	 benamingen:	
Berbas,	Reflet	métallique,	 Jacoba,	porselein	
biscuit	 en	 sectiel.	 De	 reden	 van	 deze	
combinatie	 is	 dat	 bij	 De	 Porceleyne	 Fles	
zowel	de	technische,	alsook	de	esthetische	
ontwikkeling	 van	 beide	 producten	 parallel	
verliepen.	 De	 belangrijkste	 aan	 de	 fabriek	
verbonden	 ontwerper	 in	 deze	 periode	
was	Adolf	 le	 Comte.	 De	 Porceleyne	 Fles	
verwierf	 met	 deze	 vernieuwende	 types	
keramiek	een	pioniersrol	en	wordt	daarom	
terecht	 aangemerkt	 als	 de	 kraamkamer	
van	 een	 tijdperk	 van	 innovatie	 in	 de	
Nederlandse	 keramieknijverheid	 tussen	
circa	1890	en	1914.

Rob van Kan, Art Nouveau 
verjaardagskalender, Haagsche 
architectuur
Uitgave in eigen beheer, € 13,95 
excl. verzendkosten, te koop via de 
webshop www.artnouveaucadeau.nl
	Den	Haag	is	zeer	rijk	aan	Art	Nouveau	

(Jugendstil)	architectuur	en	de	belangstelling	
en	 waardering	 daarvoor	 nemen	 de	
laatste	 jaren	 sterk	 toe.	 Dat	 blijkt	 o.a.	 uit	
de	 belangstelling	 voor	 het	 jaarlijkse	 Art	
Nouveau	 Festijn.	 Deze	 kalender	 wil	 de	
Haagsche	 Art	 Nouveau	 architectuur	 nog	
meer	onder	de	aandacht	brengen.
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DIGITALE pRESENTATIES VAN ENKELE NEDERLANDSE MUSEA

Hieronder	 volgt	 weer	 een	 beperkte	 keuze	 uit	 het	 'digitale	 aanbod'	 van	 enkele	
Nederlandse	musea.	De	meeste	van	onderstaande	digitale	presentaties	werden	gemaakt	
ter	compensatie	van	het	feit	dat	fysiek	museumbezoek	vanwege	corona	onmogelijk	is.	Het	
is	niet	altijd	geheel	duidelijk	of	de	online-presentaties	ook	beschikbaar	zullen	blijven	op	het	
moment	dat	de	musea	weer	opengaan.

Amsterdam - Van Gogh Museum - Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten 
en hun verhalen

Bij	de	tentoonstelling	'Ongekend.	10	jaar	bijzondere	aanwinsten	en	hun	verhalen	(zie	
Rond 1900	2021-1,	blz.	45)	is	een	online-presentatie	gemaakt,	waarin	ingezoomd	kan	worden	
op	een	aantal	van	de	tentoongestelde	werken,	waaronder	werken	van	Degas,	Monet,	Rodin,	
Munch	en	Münter,	en	ook	de	bijzondere	prentenserie	Intimités	(1897)	van	Felix	Vallotton.	
In	korte	begeleidende	teksten	komen	conservatoren,	depotbeheerders	en	restaurateurs	
aan	het	woord.	Ofschoon	navigeren	op	deze	online-versie	niet	echt	gemakkelijk	gaat	geeft	
deze	digitale	presentatie	toch	enigszins	het	gevoel	de	tentoonstelling	echt	'te	bezoeken'.	

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/tentoonstellingen/tentoonstelling-
ongekend/ongekend-online	of	Google	zoekfunctie:	'Van	Gogh	Museum	Ongekend	Online'

Den Haag – Kunstmuseum - Het Gedroomde Museum – Berlages meesterwerk
De	tentoonstelling	'Het	gedroomde	museum	-	Berlages	meesterwerk'	(zie	Rond 1900	

2021-1,	blz.	48)	werd	op	vrijdag	19	februari	met	een	uitgebreid	online	programma	geopend,	
met	 medewerking	 van	 Benno	Tempel,	 directeur	 van	 het	 Kunstmuseum,	Vincent	 Bijloo,	
burgemeester	Jan	van	Zanen,	zangeres	Stien	den	Hollander	(S10)	en	anderen.	Ongeveer	in	
het	midden	van	deze	video	(totale	duur	±	40	minuten)	geeft	ons	bestuurslid	Jan	de	Bruijn,	
conservator	van	deze	tentoonstelling	samen	met	mede-conservator	Jet	van	Overeem,	een	
korte	inleiding	over	de	tentoonstelling.	Behalve	de	verschillende	'optredens'	bij	deze	online	
opening	toont	de	video-presentatie	prachtige	beelden	van	het	door	Berlage	ontworpen	
museumgebouw	(zie	ook	de	rubriek	Nieuwe	Uitgaven).	

https://www.kunstmuseum.nl/nl/online-opening	of	Google	zoekfunctie:	 'Kunstmuseum	
online	opening'

Assen - Drents Museum – Podcast: Chris Lebeau
In	aflevering	nr	12	van	de	door	de	Bankgiroloterij	ontwikkelde	podcastserie	'Topstukken'	

interviewt	Albert	Verlinde	Annemiek	Rens,	hoofdconservator	van	het	Drents	Museum,	en	
tevens	conservator	Kunst	1885-1935.	 In	deze	aflevering,	getiteld	 'Vervalsen	uit	principe',	
vertelt	 Rens	 het	 verhaal	 achter	 het	 door	 Chris	 Lebeau	 in	 1936	 geschilderde	 'Portret	
van	Sixta	Heddema'.	 Sixta	Heddema	was	niet	 alleen	een	goede	vriendin	en	 leerling	 van	
de	 kunstenaar,	maar	ook	 zaten	 zij	 samen	 in	 het	 verzet	 tegen	 de	Duitse	 bezetting:	 "het	
perfectionisme	van	Lebeau	kwam	goed	van	pas	bij	het	vervalsen	van	persoonsbewijzen"	
(lengte	podcast	17	minuten).

https://drentsmuseum.nl/nl/quarantaine-vermaak/podcast-chris-lebeau

Eindhoven – Van Abbemuseum – Oog in oog met Gustav Klimt – met Bas van Beek
De	al	in	de	Rond 1900	2020-5	(blz.	40)	aangekondigde	tentoonstelling	Oog	in	oog	met	

Gustav	Klimt	–	met	Bas	van	Beek	werd	meerdere	malen	uitgesteld	en	de	openingsdatum	is	
ook	nu	nog	niet	bekend.	Wel	kan	de	tentoonstelling	inmiddels	in	de	vorm	van	een	virtuele	
3D-tour	worden	bekeken.	Centraal	in	de	tentoonstelling	staat	de	kopie	van	het	beroemde	
34	meter	 lange	Beethovenfries	 van	Gustav	Klimt	 (1862-1918,	Wenen)	die	 voor	het	Van	
Abbemuseum	speciaal	voor	deze	tentoonstelling	werd	vervaardigd.	De	virtuele	tour	geeft	
door	middel	 van	 een	 aantal	 knoppen	 aanvullende	 gesproken	 informatie,	 terwijl	met	 de	
vergrootknop	links	beneden	een	schermvullend	beeld	kan	worden	verkregen,	waarna	op	
de	Beethovenfries	kan	worden	ingezoomed.	Uiteraard	komt	in	de	video	tour	ook	Bas	van	
Beek,	ontwerper	van	de	huidige	tentoonstelling,	aan	het	woord.	

https://vanabbemuseum.nl/programma/online/virtuele-tour-gustav-klimt/	 of	 Google	
zoekfunctie:	'virtuele	tour	Gustav	Klimt	Van	Abbemuseum'

Laren - Singer Museum – Singer TV
Op	de	website	Singer	TV	(een	online	presentatie	van	het	Singer	Museum)	zijn	weer	

een	aantal	door	directeur	 Jan	Rudolph	de	Lorm	 ingesproken	filmpjes	 toegevoegd,	 zoals	
bijvoorbeeld	 het	 filmpje	 over	Anna	 Singer	 (4	 min.),	 ter	 gelegenheid	 van	 Internationale	
Vrouwendag,	8	maart	2021;	ook	werd	recent	een	korte	bespreking	van	een	bijzonder	werk	
van	Leo	Gestel,	Berglandschap	Mallorca,	1914	(5	½	minuut)	op	de	website	geplaatst,	en	al	
iets	eerder	het	aparte	werk	'Hondenkar	met	automobiel',	Chris	Beekman,	1916	(2	min.)	

https://www.singerlaren.nl/nl/pQWX6iL/singer-tv	of	Google	zoekfunctie:	'Singer	TV'

Otterlo - Kröller-Müller Museum - MuseumTV
Het	 Kröller-Müller	 Museum	 bereidt	 voor	 2023	 een	 grote	 tentoonstelling	 over	 het	

futurisme	voor.	De	huidige	Kröller-Müller	tentoonstelling	'De	futuristische	collectie'	(zie	Rond 
1900	2021-1,	blz.	50)	is	een	opmaat	naar	de	2023	tentoonstelling.	Op	de	website	MuseumTV	
geeft	 Lisette	 Pelsers,	 directeur	 van	 het	 Kröller-Müller	 Museum,	 een	 korte	 inleiding	 (±	 6	
minuten)	op	deze	kunststroming,	die	zijn	oorsprong	rond	1910	in	Italië	had.	In	de	presentatie	
krijgen	werken	van	Giacomo	Balla,	Alexander	Bogomazov	en	Vilmos	Huszár	speciale	aandacht.	

https://museumtv.nl/tentoonstelling/de-collectie-van-kroller-muller-museum/#	
of	Google	zoekfunctie:	'Museumtv	Futurisme'

Valkenswaard – Steendrukmuseum – Alphonse Mucha, Meester van de Art Nouveau
Als	 alternatief	 voor	 een	 fysiek	 museumbezoek	 vervaardigde	 het	 Steendrukmuseum	 te	

Valkenswaard	een	virtuele	tour	van	de	tentoonstelling	'Alphonse	Mucha,	Meester	van	de	Art	
Nouveau'.	Nadeel	 van	deze	virtuele	 tour	 is	dat	de	belichting	 tijdens	de	opnamen	van	deze	
virtuele	tour	enigszins	overdadig	 lijkt	te	zijn	geweest,	zodat	de	kleuren	van	bijvoorbeeld	de	
litho's	 van	Mucha	 onvoldoende	 tot	 hun	 recht	 komen.	Als	 extraatje	 kan	men	met	 de	 tour	
ook	een	kijkje	nemen	in	de	vaste	opstelling	van	het	museum,	met	onder	andere	de	collectie	
steendrukpersen.

http://www.steendrukmuseum.nl/nl/actueel/bezoek-online-de-expositie-van-alphonse-
mucha-meester-van-de-art-nouve	 of	 Google	 zoekfunctie:	 'Steendrukmuseum	 online	
Alphonse	Mucha'
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Museum Het Schip gered

Vorig	 jaar	 werd	 duidelijk	 dat	 het	
Amsterdamse	 School	 Museum	 Het	 Schip,	
hét	 museum	 van	 architectuur,	 kunst	 en	
volkshuisvesting,	 werd	 bedreigd	 in	 zijn	
voortbestaan.	 Dit	 unieke	 Amsterdamse	
museum	 bevindt	 zich	 in	 het	 prachtig	
gerestaureerde	 volkswoningbouwcomplex	
uit	 1919	 in	 de	 Spaardammerbuurt.	 Het	
Schip	 is	een	ontwerp	van	Michel	de	Klerk.	
De	 VVNK	 was	 daar	 al	 meerdere	 malen	
bij	 excursies	 te	 gast.	 Het	 museum	 kreeg	
weliswaar	geld	van	de	gemeente	maar	het	
was	 niet	 genoeg	 om	 de	 basisexploitatie	
te	 dekken.	 Een	 petitie	 van	 bijna	 18.000	
mensen	 heeft	 er	 nu	 mede	 toe	 geleid	 dat	
het	 hele	 benodigde	 bedrag	 van	 €	435.000	
per	 jaar	 toch	 wordt	 toegekend,	 in	 ieder	
geval	tot	en	met	2024.	Fondsen	kunnen	het	
museum	nu	steunen	voor	tentoonstellingen	
en	 activiteiten,	 en	 voor	 het	 onderhouden	
van	 het	 digitale	 platform	Wendingen,	 dé	
database	van	de	Amsterdamse	School.	Het	
voortbestaan	 is	 vanwege	 de	 bijzondere	

cultuurhistorische	waarde	nu	gegarandeerd,	
maar	 het	 blijft	 een	 uitdaging	 om	 het	
museum	in	tijden	van	Corona	draaiende	te	
houden.	Als	u	het	museum	een	warm	hart	
toe	draagt	kunt	u	een	bedrag	doneren	op	
NL17	 INGB	 0005	 0833	 87	 t.n.v.	 Museum	
Het	 Schip,	 onder	 vermelding	 van	 'donatie'.	
U	 helpt	 het	 museum	 natuurlijk	 ook	
door	 via	 de	 webshop	 iets	 te	 bestellen,	
zoals	 het	 Steunpakket	 Het	 Schip	 of	 het	
Thuisworkshop-pakket	 Batikken.	 Hiermee	
treed	 u	mooi	 in	 de	 voetsporen	 van	Chris	
Lebeau,	 die	 het	 batikken	 rond	 1900	 weer	
nieuw	leven	inblies.

kunstenaars.	Ook	Piet	Mondriaan	had	veel	
oog	 voor	 de	 natuur.	 Mondriaan,	 vooral	
bekend	 van	 zijn	 abstracte	 composities,	
schilderde	aan	het	begin	van	zijn	 loopbaan	
vooral	 landschappen.	 Een	 aantal	 van	
zijn	 vroege	 werken	 is	 te	 zien	 op	 deze	
tentoonstelling.

Deurne	-	museum	De	Wieger.
0493	–	322930	/	www.dewieger.nl
Hooggeëerd publiek! Het circus in 
de beeldende kunst 1900-1950; 23 
mei 2021 – 3 oktober 2021.
Hooggeëerd	 Publiek!	 is	 een	 vrolijke	

tentoonstelling	over	de	aantrekkingskracht	
van	het	circus.	Aan	de	hand	van	kunstwerken	
uit	de	eerste	helft	van	de	20e	eeuw	blijkt	de	
fascinatie	 van	kunstenaars	 voor	het	 circus.	
Vooral	de	nummers	met	paarden	oefenden	
een	grote	aantrekkingskracht	uit.	De	Franse	
impressionisten	waren	 al	 te	 vinden	 in	 het	
Parijse	 Cirque	 Medrano,	 maar	 ook	 in	
Nederland	werden	circussen	als	Carré,	het	
circustheater	 Scheveningen	 en	 het	 circus	
van	 Leon	 Kinsbergen	 door	 kunstenaars	
bezocht.

In	de	tentoonstelling	is	werk	te	zien	van	
o.a.	Kees	Maks,	Gerard	Hordijk,	Frits	Klein	
en	de	broers	Wiegman.	Ook	de	geschiedenis	
van	het	circus	komt	aan	bod,	waaronder	het	
Deurnese	circus	't	Hoefke.

Drachten	–	Museum	Dr8888
0512-515647	/	www.museumdrachten.nl
Waanzinnig! Het buitengewone 
leven van Klaas Koopmans; tot 30 
mei 2021.
Op	 7	 augustus	 2020	 was	 het	 precies	

100	jaar	geleden	dat	Klaas	Koopmans	werd	
geboren.	Als	 lid	 van	 de	 kunstenaarsgroep	
Yn'e	 line	 werkte	 hij	 in	 een	 lyrisch-
expressionistische	 stijl	 en	 sloot	 hij	 aan	
bij	 landelijke	 en	 Vlaamse	 tijdgenoten.	 In	
tekeningen,	etsen	en	schilderijen	verbeeldde	
hij	 het	 Friese	 landschap.	 Zijn	 unieke	 kijk	
op	 het	 landschap	 is	 voor	 veel	 mensen	

TENTooNSTELLINGAGENDA 
per april 2021

Ingang museum Het Schip, in voormalige school, 
foto Marcel Westhoff.

KoRTE MEDEDELINGEN

Op	 het	 moment	 van	 het	 opstellen	
van	 deze	 tentoonstellingsagenda	 zijn	 de	
meeste	 Nederlandse	 musea	 gesloten.	 De	
tentoonstellingsagenda	geeft	weer	wat	half	
april	 op	 de	 websites	 van	 de	 verschillende	
musea	 stond	 vermeld.	 Uiteraard	 hangt	 de	
toegankelijkheid	 van	 de	 tentoonstellingen	
volledig	af	van	de	Corona-ontwikkelingen.

Amersfoort	–	Mondriaanhuis
033-4600170	/	www.mondriaanhuis.nl
Ode aan het landschap; 24 april t/m 
3 oktober 2021.
In	 2021	 brengt	 Nederland	 een	 Ode	

aan	 het	 landschap.	 Het	 Mondriaanhuis	
sluit	 hierbij	 aan.	 Landschappen	 van	 Piet	
Mondriaan	 worden	 samengebracht	 met	
landschappen	van	hedendaagse	kunstenaars	
uit	 de	 regio	Amersfoort,	 waaronder	 Suus	
Kooijman,	John	Konijn	en	Frans	Kanters.

Het	 Nederlandse	 landschap	 is	 al	
eeuwenlang	 een	 inspiratiebron	 voor	

Piet Mondriaan, Landschap.

De dames Tiny en Anny van Doorne met het paard 
Monty in een circusact van circus 't Hoefke, 

foto RHCe.
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in	 het	 hedendaagse	 Fryslân	 een	 bron	
van	 schoonheid	 en	 inspiratie.	 Naast	 zijn	
landschappen	 wordt	 Koopmans	 nationaal	

en	 internationaal	 geroemd	 om	 zijn	 zgn.	
gestichtstekeningen.	 In	 verschillende	
psychiatrische	 instellingen	waar	 hij	 tijdelijk	
verbleef,	 legde	 hij	 in	 simpele	 maar	 juist	
getroffen	streken	de	kwetsbaarheid	van	de	
mens	vast.

Gouda	–	Museum	Gouda
0182-331000	/	www.museumgouda.nl
De dieren van Leen Muller; t/m 29 
augustus 2021.
Kronkelende	 salamanders	 op	 vazen,	

beeldjes	 met	 kleurrijke	 papegaaien	 en	
lieflijke	 konijnen	 op	 boekensteunen.	Vanaf	
eind	 jaren	 twintig	 laat	 Leen	 Muller	 de	
dierenwereld	 terugkomen	 in	 plastieken	 en	
sieraardewerk.

Leen	 Muller	 werkte	 van	 1898-1936	
voor	 de	 plateelbakkerij	 Zuid-Holland.	 Zijn	
ontwerpen	 voor	 Plateelbakkerij	 Zuid-
Holland	werden	 in	uiteenlopende	variaties	
gemaakt.	 In	 zijn	 lange	 loopbaan	 drukte	
hij	 zijn	 artistieke	 stempel	 op	 de	 Goudse	
fabriek.	 In	2016	schenkt	zijn	kleinzoon	zijn	
grote	verzameling	aan	het	museum	Gouda.

Groningen	-	Groninger	Museum
050-3666555	/	www.groningermuseum.nl
Alida Pott & De Ploeg; 7 mei 2021 
t/m 31 oktober 2021.
Alida	Pott	(1888-1931)	was	het	"eerste	

dameslid"	van	De	Ploeg.	Zij	vervulde	vanaf	
1918	 enkele	 bestuursfuncties	 voor	 het	
kunstenaarscollectief.	 Hier	 ontmoette	 ze	
ook	Ploeglid	George	Martens,	met	wie	 ze	
in	1922	trouwde.	Na	de	geboorte	van	hun	

twee	 kinderen	 werd	 ze	 minder	 actief	 in	
de	kunstkring.	Haar	 vroegtijdige	overlijden	
maakte	 een	 einde	 aan	 een	 fijnzinnig	 en	
veelbelovend	 kunstenaarschap.	 Ze	 liet	 een	
betrekkelijk	 klein	oeuvre	na,	 bestaande	uit	
olieverfschilderijen,	 aquarellen,	 tekeningen	
en	collages.

Alida	Pott	&	De	Ploeg	laat	aan	de	hand	
van	 een	dertigtal	werken	de	 expressiviteit	
en	eigenzinnigheid	zien	die	zo	kenmerkend	
zijn	voor	haar	stijl.

Leiden	–	Japanmuseum	SieboldHuis
071-5125539	/	www.sieboldhuis.org	
Ogata Gekkō en zijn tijdgenoten; 
26 mei t/m 22 augustus 2021.
Voor	 het	 eerst	 wordt	 er	 buiten	 Japan	

een	 podium	 geboden	 aan	 Ogata	 Gekkō	
(1859-1920).

Gekkō	heeft	zichzelf	ontwikkeld	tot	een	
van	de	meest	toonaangevende	kunstenaars	
van	 zijn	 tijd	 door	 uitmuntende	 techniek,	
zoals	 in	 zeer	 subtiele	 kleurovergangen	 en	
zijn	 veelzijdigheid:	 prenten,	 boekillustraties,	
kaften	 en	 schilderijen	 op	 papier	 en	 zijde.	
Van	 hem	 zijn	 ruim	 100	 kunstwerken	 te	
zien	 en	40	 van	 zijn	 beroemde	 tijdgenoten,	
zoals	 Tsukioka	 Yoshitoshi	 (1839-1892),	
Kobayashi	 Kiyochika	 (1847-1915)	 en	
Toyohara	 Kunichika	 (1835-1900).	 Deze	
tentoonstelling	 geeft	 een	 nieuwe	 kijk	 op	
de	 prentkunst	 uit	 de	Meiji-periode	 (1868-
1912).

Nunspeet	-	Noord-Veluws	Museum
0341-250560	/	
www.noord-veluws-museum.nl
Jaap Hiddink Thuis in Nunspeet; 
t/m 27 juni 2021.
Jaap	 Hiddink	 (Nunspeet,	 1910-2000)	

heeft	zijn	lange	leven	
in	 kunstenaarsdorp	
Nunspeet	 gewerkt.	
Uit	 een	 zeer	
omvangrijk	 oeuvre	
wordt	 twintig	 jaar	
na	 zijn	 overlijden	
een	 overzichts-
tentoonstelling	 van	

Klaas Koopmans, Gestichtstekening, Een man naast 
een bed; zwart krijt met waterfverf op papier, 
Coll. Stichting Klaas Koopmans.

Klaas Koopmans, korenveld in Gayp, olieverf op 
doek, z.j., coll. G.A.Koopmans.

Leen Muller, salamandervazen. 

Alida Pott, stilleven met bloemen en sculptuur.

Ogata Gekkō, Kersenbloesem in Higashidai, 
privécollectie.

Alida Pott, meisje met rood haar en groene strik, 
1925.
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Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
(alle	data	in	verband	met	Corona	maatregelen	onder	voorbehoud)

Amsterdam - Museum	Het	Schip
020-6868595	/	www.hetschip.nl
Bruno Taut. De fantasie voorbij; t/m 31 
augustus 2021.

Amsterdam	-	Allard	Pierson	Museum
020	525	7300	/	www.allardpierson.nl
Godinnen van de Art Nouveau;  t/m 29 
augustus 2021.

Amsterdam	-	Stadsarchief
020	2511511	/	www.amsterdam.nl/stadsarchief
Breitner, Israels en tijdgenoten. 
Amsterdam in aquarel en pastel; t/m 11 
juli 2021.

Amsterdam	-	Stedelijk	Museum	Amsterdam
020	5732911	/	www.stedelijk.nl	

Surinaamse School – Schilderkunst van 
Paramaribo tot Amsterdam; einddatum 
niet bekend.

Amsterdam	-	Stedelijk	Museum	
020	573	2911	/	www.stedelijk.nl
Van Thonet tot Dutch Design; t/m 12 
september 2021.

Amsterdam	-	Van	Gogh	Museum
020-5705200	/	www.vangoghmuseum.nl	
Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten 
en hun verhalen; t/m 29 augustus 2021.

Bergen	NH	-	Museum	Kranenburgh
072-5898927	/	www.kranenburgh.nl	
Kunstenaars van Die Brücke; t/m 29 
augustus 2021.

zijn	 werk	 gepresenteerd.	 Jaap	 Hiddink	 is	
de	enige	geboren	en	getogen	kunstschilder	
in	 kunstenaarsdorp	 Nunspeet.	 De	
aanwezigheid	 van	 veel	 kunstenaars	 in	
het	 kleine	 dorp	 moet	 voor	 Hiddink	 een	
stimulans	geweest	zijn	om	zich	te	wijden	aan	
de	 schilderkunst.	 Op	 jonge	 leeftijd	 wordt	
Jaap	 aangetrokken	 door	 de	 Nunspeetse	
natuur	en	hij	begon	al	jong	met	tekenen	en	
schilderen.

Hiddink	 kende	 de	 schilders	 Arthur	
Briët	 en	 Jan	 van	Vuuren,	 hij	was	 'thuis'	 op	
het	 atelier	 van	 Jos	 Lussenburg	 en	 hij	 trok	
er	 regelmatig	 met	 Ben	 Viegers	 op	 uit.	
Hiddink	is	duidelijk	geïnspireerd	door	deze	
kunstenaars,	maar	het	is	hem	als	autodidact	
gelukt	om	een	 geheel	 eigen	handschrift	 te	
ontwikkelen.	 Op	 groot	 formaat	 doeken	
bracht	hij	de	verf	aan	met	een	brede	toets	en	
speelse	penseelstreek	in	een	kleurrijk	palet.	
Hiddinks	schilderijen	zijn	vaak	uitbundig,	vol	
van	 levenslust	 en	 intense	 beleving	 van	 de	
natuur	of	van	zijn	onderwerp.

Uden	-	Museum	Krona
0413	263431	/	www.museumkrona.nl
Tussen werelden. Chagall & 

hedendaagse kunstenaars; 26 mei 
2021 t/m 26 september 2021.
De	kunstwerken	van	de	wereldberoemde	

Marc	Chagall	en	meer	dan	tien	hedendaagse	
kunstenaars	 ontmoeten	 elkaar	 in	 deze	
tentoonstelling.	Met	hun	kunst	leggen	zij	de	
spanning	 tussen	 culturen	 en	 religies	 bloot:	
Oost	 en	West,	 jodendom	 en	 christendom	
en	volks-	en	moderne	kunst.	Marc	Chagall	
bracht	in	zijn	werk	de	werelden	waarin	hij	
leefde	en	die	hij	 zelf	 creëerde	 samen.	Het	
verenigen	 van	 al	 deze	 werelden	 maakte	
hem	 uniek,	 beroemd	 en	 bemind.	 Nu,	 35	
jaar	 na	 zijn	 dood,	 lijken	 de	 grenzen	 weer	
opnieuw	 getrokken	 te	 worden.	 Tussen	
culturen	 en	 tussen	 religies.	 Dit	 maakt	
Chagalls	 (religieuze)	 kunst	 en	 zijn	 visie	
op	 de	 wereld	 als	 vluchteling	 actueler	 dan	
ooit.	Deze	 tentoonstelling	 combineert	 het	

werk	van	Chagall	met	die	van	hedendaagse	
kunstenaars	en	daarmee	hun	zoektocht	naar	
identiteit.	 Net	 als	 Chagall	 opereren	 zij	 op	
het	snijvlak	van	geloof	en	ongeloof,	liberaal	
en	 orthodox,	 internationaal	 en	 lokaal,	
eigentijds	en	traditioneel.	Een	spanningsveld	
dat	wereldwijd	voelbaar	is,	vooral	in	ons	zo	
geseculariseerde	land.

Winterswijk	-	Museum	Villa	Mondriaan
0543	515400	/	www.villamondriaan.nl
Toorop: Tussen geloof en hoop; t/m 
19 september 2021.
Deze	tentoonstelling	plaatst	Jan	Toorops	

pointillistische	 en	 impressionistische	
weergaven	 van	het	boerenleven	 tegenover	
zijn	 religieuze	 werken	 die	 in	 dienst	 staan	
van	 het	 katholieke	 geloof.	 Daarmee	 richt	
de	tentoonstelling	zich	op	twee	belangrijke	
ontwikkelingsmomenten	 in	 zijn	 leven:	 de	
artistieke	 zoektocht	 van	 de	 jonge	Toorop	

naar	zijn	eigen	stijl	en	de	ontdekking	door	
de	oude	Toorop,	de	devoot	katholiek,	naar	
de	 zingeving	 van	 zijn	 kunstenaarsbestaan.	
Uniek	 aan	 de	 tentoonstelling	 is	 dat	Villa	
Mondriaan	 naast	 de	 originele	 werken	 van	
Toorop	ook	zijn	reproducties	 laat	zien,	die	
allen	 gepaard	 gaan	 met	 een	 persoonlijk	
verhaal	van	de	bezitter.

Marc Chagall, David and Batsheba, 1956, color 
lithograph. Tel Aviv Museum of Arts, Tel Aviv, Israel.

Jaap Hiddink, Bloesembomen, 
collectie Landgoed Bonenburg.

Jan Toorop, Boer op hooizolder, ca. 1883.
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Beverwijk	-	Museum	Kennemerland
0251	214507	/	www.museumkennemerland.nl
De Nieuwe Kunst; t/m 31 juli 2021.

Borne	-	Bussemakerhuis
074	266	9636	/	www.museumbussemakerhuis.nl
Het Bussemakerhuis komt uit de Kast; t/m 
25 juni 2021.

Breda	-	Stedelijk	Museum	Breda
076	5299900	/	www.stedelijkmuseumbreda.nl
Realisten - Meesterwerken uit Museum 
Arnhem; t/m 30 mei 2021.

Den	Haag	-	Kunstmuseum	Den	Haag
070-3381111	/	www.kunstmuseum.nl	
Het gedroomde museum; t/m 7 november 
2021.

Den	Haag	-	Panorama	Mesdag
070	3106665	/	www.panorama-mesdag.nl	
De schilders van Panorama van 
Scheveningen; einddatum niet bekend.

Den	Haag	-	Escher	in	het	Paleis
070	4277730	/	www.escherinhetpaleis.nl
Geniale grafici: Escher en zijn tijdgenoten; 
t/m 6 juni 2021.

Deurne - Museum	De	Wieger
0493	322930	/	www.dewieger.nl
Van Armando tot Zadkine; t/m 16 mei 2021.

Gorssel	- MORE
0575	760300	/	www.museummore.nl
Nieuwe Kaders; t/m 24 mei 2021.

Heerenveen	-	Museum	Belvédère
0513	644999	/	www.museumbelvedere.nl
Hanny Korevaar - Kunstenares en 
kosmopoliet; t/m 20 juni 2021.

Katwijk	-	Katwijks	Museum
071	4013047	/	www.katwijksmuseum.nl
De kracht van Katwijk in de schilderkunst; 
t/m 28 augustus 2021.

Nunspeet	-	Noord-Veluws	Museum
0341-250560	/	www.noord-veluws-museum.nl	
Fré Drost grafisch beeldkunstenaar; t/m 
30 mei 2021.

Otterlo	-	Kröller-Müller	Museum
0318-591241	/	www.kmm.nl	
De futuristische collectie; t/m 9 januari 
2022.

Rotterdam	-	Chabot	museum
010-4363713	/	www.chabotmuseum.nl	
Het Rotte Land; einddatum niet bekend

Rotterdam	-	Het	Nieuwe	Instituut	
010	4419475	/	www.hetnieuweinstituut.nl
Atelier Nelly en Theo van Doesburg; t/m 3 
oktober 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),	Maarten	Nubé	
(secretaris	 /	 secretaris@vvnk.nl),	 Henk	 Nijhuis	 (penningmeester	 /	 penningm@vvnk.nl),	
Irene	van	Geest,	(evenementencoördinator),	Wilma	Witteman,	Jan	de	Bruijn	en	Christine	
van	Marle.	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).
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