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De	vele	kunststijlen	en	kunstbewegingen	
uit	de	periode	1880	tot	1940,	'onze	periode',	
zijn	ons	allemaal	even	lief.	Bij	onze	activiteiten	
proberen	we	dan	ook	aan	al	die	onderdelen	
èn	 aan	 alle	 verschillende	 kunstvormen	
evenredig	 aandacht	 te	 besteden.	 Van	
schilder-	en	beeldhouwkunst	tot	industrieel	
toegepaste	 kunst	 en	 architectuur.	
Daarbij	 moet	 het	 wel	 gaan	 om	 kunst	 van	
Nederlandse	 kunstenaars,	 of	 om	 kunst	
van	 kunstenaars	 die	 in	Nederland	 hebben	
gewerkt.	 Zo	 staat	 het	 in	 onze	 statuten.	
Daar	 wijken	 we	 alleen	 'gelegitimeerd'	 van	
af	 tijdens	 onze	 tweejaarlijkse	 buitenlandse	
reizen.

Al	met	al	een	behoorlijk	breed	scala,	en	
een	overvloed	waaruit	heerlijk	kan	worden	
geput.	Natuurlijk	zijn	er	leden	die	het	woord	
Nieuwe Kunst	(of	Art	Nouveau,	Jugendstil	of	
Secession)	 in	 onze	 naam	 letterlijk	 nemen.	
Dat	 mag,	 maar	 'onze	 periode'	 is	 veel	
langer	 en	 bestrijkt	meer	 stijlen	 dan	 alleen	
de	 Nieuwe	 Kunst.	 Overigens	 komen	 die	
liefhebbers	 van	 Nieuwe	 Kunst	 met	 het	
artikel	 van	 Sipke	 van	 de	 Peppel	 over	 een	
zeldzame	 kalender	 van	Henk	Meijer	 weer	
goed	aan	hun	trekken.	

Met	 deze	 grote	 variatie	 kun	 je	 dus	
vele	 kanten	 op.	 Uiteraard	 heeft	 iedereen	
wel	 zijn	 of	 haar	 favorieten.	De	 een	 is	 een	
fervent	 liefhebber	 van	kunst,	 in	de	 zin	 van	
eenmalige,	 unieke	 kunst,	 zoals	 schilderijen	
en	 beeldhouwwerken.	 De	 ander	 is	 weer	
laaiend	 enthousiast	 over	 toegepaste,	
reproduceerbare	 kunst,	 kunstnijverheid,	
sierkunst,	vormgeving	of	design	-	het	is	maar	
hoe	 je	 die	wilt	 noemen.	 In	 'onze	 periode'	
een	 belangrijke	 tak	 van	 kunst.	 Dankzij	 de	
kunstnijverheid	 kon	 begin	 20e	 eeuw	 ook	

de	 arbeidersklasse	 beschikken	 over	 kunst,	
al	 of	 niet	 industrieel	 gemaakt.	 Nogal	 wat	
architecten	 en	 kunstenaars	 hadden	 toen	
grote	maatschappelijke	 idealen.	Niet	alleen	
kunstenaars	trouwens,	maar	ook	idealistische	
fabrikanten,	 verenigd	 in	 de	 Bond	 voor	
Kunst	 en	 Industrie	 (BKI)	 die	 kunstenaars	
aanspoorden	mooi	vormgegeven	producten	
te	 ontwerpen.	 Marijn	 Cochius,	 de	
bezielende	 directeur	 van	 de	 Glasfabriek	
Leerdam	 en	 'wereldverbeteraar'	 was	 een	
van	 hen.	 Hij	 wilde	 gebruiksvoorwerpen	
mooi	 vormgeven	 èn	 bereikbaar	 maken	
voor	 het	 'volk'.	 Zo'n	 fabrikant	 was	 ook	
Gero	uit	Zeist,	bekend	van	zijn	bestekken.	
Het	 bedrijf	 betrok	 kunstenaars	 bij	 het	
ontwerpen	 van	 zijn	 producten.	 Lees	
hierover	 het	 artikel	 van	 Erik	 Rijper	 over	
Chris	 van	 der	 Hoef	 die	 voor	 Gero	 heeft	
gewerkt.	 Overigens	 duikt	 Van	 der	 Hoef	
ook	 nog	 op	 in	 de	 tentoonstellingsagenda,	
bij	Museum	Het	 Schip/De	Dageraad,	waar	
een	 tentoonstelling	 is	 over	 burgemeester	
Tellegen.	 Hij	 beeldhouwde	 voor	 het	
monument	 namelijk	 het	 portret	 van	 de	
burgemeester	(afb.	1).

VAN DE VooRzITTER

Het	artikel	moedigde	mij	aan	om	thuis	
mijn	collectie	gas-	en	elektriciteitspenningen	
weer	eens	uit	de	kast	 te	halen.	Ook	door	
Chris	van	der	Hoef	ontworpen,	als	specifiek	
onderdeel	 van	 zijn	 gigantische	 penningen-
oeuvre.	 Ik	 beschouw	 ze	 als	 behorend	 tot	
mijn	 kunstverzameling.	 Vele	 gemeenten	
lieten	deze	speciale	penningen,	die	 je	thuis	
in	een	apparaat	moest	stoppen	om	gas	en	
elektriciteit	te	krijgen,	door	ontwerpers	als	
Van	der	Hoef	ontwerpen.	Per	gemeente	heel	
verschillend	 (afb.	 2	 en	 3).	 Hetzelfde	 geldt	

voor	de	metalen	rijwielbelastingplaatjes	die	
je	op	je	stuur	moest	bevestigen	en	die	Van	
der	Hoef	met	mooie	typografie	enkele	jaren	
-	ook	weer	per	jaar	heel	verschillend	-	voor	
's	Rijks	Munt	heeft	ontworpen	(afb.	4	en	5).	
Mooie	toegepaste	kunst.	

Bij	 kunst	 spreekt	 ons	 ook	 het	
vakmanschap	aan	waarmee	iets	is	gemaakt.	
De	cloisonnépanelen	van	Marie	Kuyken	die	
het	Kunstmuseum	Den	Haag	 tentoonstelt,	
zijn	 daarvan	 een	 mooi	 voorbeeld.	

Afb. 5. Chris van der Hoef, Rijwielbelastingplaatje 
1933-1934, geslagen messing, 's Rijks Munt,

 31 x 56 mm, ontw. 1932.

Afb. 1. Chris van der Hoef in zijn atelier werkend 
aan zijn portret van burgemeester Tellegen 1923. 

Afb. 2 en 3. Chris van der Hoef, gaspenning 1 m³ gas, Gemeente Utrecht, voor- en keerzijde, 
geslagen zilver, zink, aluminium, 23,5 mm, 1924. 

Afb. 4. Chris van der Hoef, Rijwielbelastingplaatje 
1925, geslagen aluminium, 's Rijks Munt, 
32 x 56 mm, ontw. 1924.
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Sipke van de Peppel

Henk Meijer heeft als tekenleraar 
aan de Academie van Beelden Kunsten 
in Den Haag menig kunstenaar 
opgeleid. Onlangs dook bij een veiling 
een onbekende kalender op van deze 
in Groningen geboren kunstenaar.

Henk	 Meijer	 (1884-1970)	 kreeg	 zijn	
eerste	 tekenlessen	 van	 de	 Groningse	
landschapschilder	 Bernardus	 Bueninck.	 In	
1899,	toen	hij	veertien	jaar	oud	was,	mocht	
Meijer	naar	de	tekenacademie	Minerva	en	in	
1904	werd	het	jonge	tekentalent	toegelaten	
tot	 de	 Rijksacademie	 van	 Beeldende	
Kunsten	 in	 Amsterdam,	 waar	 hij	 onder	
meer	 les	 kreeg	 van	Antoon	 Derkinderen	
(1959-1925).

Buitengewoon	 knap,	 dat	 elk	 lijntje	 op	 een	
paneel	 een	 ragdunne	 oplichtende	 koperen	
strip	 is	die	 in	het	hout	 is	gedreven.	Tussen	
die	 strips	worden	de	 kleuren	 aangebracht.	
Uiterst	 precies,	 zwaar	 en	 tijdrovend	werk	
van	 anoniem	 gebleven	 vakmensen.	 Als	
museumbezoekers	 die	 lijntjes	 ontdekken,	
is	 de	 betoverende	 verwondering	 op	 hun	
gezicht	 te	 lezen.	 Zonder	 vakmensen	 geen	
kunst,	want	Marie	bracht	die	strips	niet	zelf	
aan.	 (Zie	 de	 Tentoonstellingsagenda	 en	 de	
Excursie	op	5	oktober	jl.)	

Soms	 komt	 er	 bij	 goed	 vakmanschap	
helemaal	geen	kunstenaar	aan	te	pas,	maar	
heeft	 een	 vakman	 een	 object	 zo	 knap	 en	
mooi	gemaakt	dat	 je	ervan	staat	 te	kijken.	
Als	er	dan	ook	nog	een	verhaal	aan	vastzit	
kan	ons	 zo'n	object	ontroeren.	Dat	 is	 het	
geval	 bij	 de	 schoen	 van	 Eef	 de	 Hilster	 in	
de	 rubriek	 Kunst bij huis.	Vaardig	 gemaakt	
door	 zijn	 betovergrootvader	 en	 inderdaad	
ontroerend	mooi	door	zijn	eenvoud.	

Soms	 is	 een	mooi	 verhaal	 alleen	 al	 de	
moeite	 waard.	 Zo	 heeft	 Ewout	 van	 der	
Dussen,	de	kleinzoon	van	Bernard	Blommers,	
die	 zijn	 vriend	 Mesdag	 heeft	 geholpen	
bij	 het	 schilderen	 van	 het	 Panorama	 van	
Scheveningen,	 een	 prachtig	 verhaal	 over	
een	 wandkleed	 uit	 de	 16e	 eeuw	 (jawel!).	
Dat	kleed	zou	Blommers	als	dank	voor	zijn	
vriendendienst	aan	Mesdag	cadeau	hebben	
ontvangen.	 Geen	 werk	 uit	 'onze'	 periode,	
maar	dat	doet	er	hier	minder	toe.

Zijn	 we	 hier	 dan	 wel	 zuiver	 in	 de	
leer?	 Ik	denk	het	wel.	Flexibel	zijn	we	wel,	
maar	 we	 nemen	 onze	 doelstelling	 niet	
angstvallig	 nauw.	 Ook	 een	 boeiend	 zijpad	
dat	 een	 verbinding	 heeft	 met	 kunst	 uit	
'onze	 periode'	 is	 de	 moeite	 waard.	 We	
plaatsen	 het	 tapijtverhaal,	 omdat	 we	 een	
zwak	 hebben	 voor	 verhalen	 van	 nazaten	
van	 kunstenaars.	 Die	 nazaten	 hebben	

immers	de	Stichting	Schone	Kunsten	1900	
opgericht,	waar	de	VVNK	uit	voortgekomen	
is.	 De	 moraal	 van	 deze	 bespiegelingen	 is	
eigenlijk	 dat	 we	 altijd	 zijn	 te	 porren	 voor	
een	mooi	achtergrondverhaal.	Neemt	u	de	
handschoen	op?	

Veel	leesplezier!	

Eddy	Engelsman

Bestuurslid gezocht.

Vele	 handen	 maken	 licht	 werk.	
Zo	 gaat	 het	 ook	 in	 het	 bestuur	 van	
de	 VVNK.	 Taken	 worden	 in	 de	 vijf	
bestuursvergaderingen	per	jaar	verdeeld	
en	 bepaalde	 taken	 worden	 veelal	 door	
bepaalde	 bestuursleden	 verricht.	 Maar	
het	komt	ook	voor	dat	iemand	door	veel	
werk	of	bezigheden,	door	ziekte	of	 iets	
anders	 hulp	 kan	 gebruiken.	 Daarvoor	
zoeken	 we	 een	 soort	 vliegende	 kiep,	
een	 'meedraaiend	 bestuurslid	 zonder	
portefeuille'	 dat	 van	 variatie	 houdt,	 kan	
bijspringen	 als	 het	 nodig	 is	 en	 waar	
nodig	ondersteuning	kan	bieden.	Bent	u	
zo	iemand,	vindt	u	het	leuk	om	op	deze	
manier	een	bijdrage	aan	onze	Vereniging	
te	leveren?	Ziet	u	daar	mogelijk	wat	in,	en	
wilt	u	daar	graag	eerst	over	praten,	neemt	
u	dan	contact	op	met	de	voorzitter,	
Eddy	Engelsman,	voorzitter@vvnk.nl	/	
tel.	06-20204711,	of	de	secretaris,	
Maarten	Nubé,	secretaris@vvnk.nl	/	
tel.	06-42607416.

Op	 21	 augustus	 was	 er	 een	 geslaagde	
excursie	 naar	Museum	 het	 Schip,	 voor	 de	

tentoonstelling	 over	 de	 architect	 Bruno	
Taut.	 Vanwege	 de	 corona-maatregelen	
waren	er	slechts	weinig	plaatsen,	maar	die	
waren	dan	ook	vrijwel	meteen	volgeboekt.	
De	 lezing	 werd	 gehouden	 door	 Floris	

Weekhout,	medewerker	
van	 Het	 Schip.	 VVNK-
evenementencoördinator	
Irene	van	Geest	bedankt	
hem	hier	(zie	foto).

Ook in oktober en 
november zullen er 
kleinschalige excursies 
zijn. Informatie komt op de 
website en uitnodigingen 
zullen per e-mail worden 
verzonden.

EVENEMENTEN

zELDzAME KALENDER VAN 
HENK MEIJER

Afb. 1. Portret van Henk Meijer door zijn vriend en 
mededocent Paul Citroen, 

collectie Museum De Fundatie.
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landse	 arbeidsongeschiktheidsverzekering,	
destijds	 'werkkrachtverzekering'	 genoemd.	
'Onontbeerlijk	 voor	 wie	 van	 zijn	 beroep	
afhankelijk	 is.	 Uitkeeringen	 bij	 ziekten,	
ongelukken	 en	 organische	 gebreken.	Niets	
uitgesloten',	 aldus	 een	 krantenadvertentie	
uit	1900.

Begin	 1900	 begon	 de	 verzekerings-
maat	schappij	met	 de	 uitgave	 van	 een	 jaar-
kalender	 voor	 haar	 klanten	 en	 relaties.	
Voor	 de	 vormgeving	 werd	 de	 neo-
impressionistische	 schilder	 Ferdinand	
Hart	 Nibbrig	 (1866-1915)	 ingeschakeld,	
die	 jaarlijks	 vier	 kalenderbladen	 maakte	
met	 plattelandstaferelen	 die	 de	 vier	
seizoenen	 verbeelden	 (afb.	 3).	De	 prenten	
zijn	gelithografeerd	in	zachte	pastelkleuren,	
die	 Hart	 Nibbrig	 ook	 gebruikte	 in	 zijn	
luministische	schilderijen.

Waarschijnlijk	 kreeg	 Henk	 Meijer	 in	
1913	 de	 opdracht	 voor	 de	 kalender	 van	
1914	 omdat	 zijn	 voorganger	 toen	 al	 een	
tijdje	 ziek	 was.	 Hart	 Nibbrig	 is	 in	 1915	

op	 49-jarige	 leeftijd	 overleden	 aan	 een	
onbekende	en	slepende	ziekte.	Zijn	 laatste	
werk	 voor	 de	 Holda	 is	 de	 kalender	 voor	
1912	(gemaakt	in	1911).

Levensfasen
Meijer	borduurt	voort	op	de	aanpak	van	

zijn	 voorganger	 met	 vier	 kalenderbladen	
voor	elk	drie	maanden,	of	wellicht	was	dit	
gewoon	 de	 opdracht	 die	 hij	 kreeg.	 Zijn	
kalenderbladen	 verbeelden	 echter	 niet	
de	 vier	 seizoenen	 maar	 vier	 levensfasen.	
Een	 jonge	 zwangere	 vrouw	 in	 een	 weide	
met	 lammetjes	 verbeeldt	 de	 geboorte	 en	
het	 prille	 leven	 (afb.	 4).	Achter	 haar	 staat	
een	 bloeiende	 levensboom	waar	 vogels	 in	
nestelen.	 In	 het	 gras	 groeien	 bloemetjes,	
die	 worden	 bestuift	 door	 rondvliegende	
vlinders.	Alles	staat	in	het	teken	van	nieuw	
leven.

Op	het	 volgende	kalenderblad	 zien	we	
een	 gezin	met	 drie	 kinderen,	 dat	 symbool	
staat	voor	het	huwelijk	en	het	gezinsleven	

In	 1905	 kreeg	 Meijer	 een	 koninklijke	
subsidie	 voor	 de	 vrije	 schilderkunst.	Deze	
aanmoedigingsprijs	 was	 in	 1871	 ingesteld	
door	 koning	 Willem	I	 om	 talentvolle	
studenten	 aan	 de	 tekenscholen	 financieel	
te	ondersteunen.	Ook	na	zijn	opleiding	viel	
Meijer	 herhaaldelijk	 in	de	prijzen.	Zo	won	
hij	in	1913,	vijf	jaar	na	het	behalen	van	zijn	
diploma	 aan	 de	 Rijksacademie,	 de	Willink	
van	Collen-prijs	voor	jonge	kunstenaars.

In	 1914	 deed	 Meijer	 mee	 aan	 de	
driejaarlijkse	 prijsvraag	 van	 het	 Vrouwe	
Vigelius-legaat,	 dat	 werd	 beheerd	 door	
de	 Rijksacademie.	 Zijn	 inzending	 met	 als	
motto	 'Nieuw	 Testament'	 werd	 door	 de	
jury	-	voorgezeten	door	Derkinderen	-	een	
'kranige	 prestatie'	 genoemd	 en	 beloond	
met	de	eerste	prijs	in	de	categorie	van	'het	
schoonste	 schilderij	 op	 historisch	 terrein,	
hetzij	vaderlandsch	of	Bijbelsch	onderwerp'.	

Meijer	ontving	naast	een	geldbedrag	van	500	
gulden	ook	de	extra	 geldprijs	 van	duizend	
gulden,	die	maar	eens	in	de	negen	jaar	werd	
uitgereikt.

Hoofddocent
In	 het	 begin	 van	 zijn	 carrière	 werkte	

Meijer	 als	 zelfstandig	 schilder,	 tekenaar,	
illustrator,	lithograaf	en	boekbandontwerper	
in	Amsterdam	en	Haarlem.	Zijn	werk	werd	
onder	 meer	 getoond	 op	 groepsexposities	
van	 kunstenaarsverenigingen	 Sint	 Lucas	 en	
Arti	et	Amicitiae.	In	1919	werd	hij	aangesteld	
als	lector	voor	de	avondmodeltekenklas	aan	
de	Rijksacademie.	Twee	 jaar	 later	verruilde	
hij	Amsterdam	voor	Den	Haag,	waar	hij	van	
1921	 tot	 1950	 hoofddocent	 tekenen	 aan	
de	Academie	 van	 Beeldende	 Kunsten	 was	
(afb.	1).

Naast	 zijn	 docentschap	 aan	 de	Haagse	
Academie	 schilderde	 Meijer	 vooral	
portretten	 en	 stillevens.	 Bekende	 werken	
van	 zijn	 hand	 zijn	 de	 portretten	 van	
collega-kunstenaars	 als	 August	 Allebé,	
Paul	 Citroen,	 Hendrik	 Haverman,	Willem	
Schrofer,	 Bon	 Ingen-Housz,	 Jan	 Musch	 en	
architect	Michel	de	Klerk	(afb.	2).	En	nu	dus	
ook	 vier	 gelithografeerde	 kalenderbladen	
voor	 Verzekering-Maatschappij	 Holda	 te	
Amsterdam.

Opvolger van Hart Nibbrig
'De	 Holda',	 opgericht	 in	 1895	 en	

vernoemd	 naar	 de	 Germaanse	 godin	 van	
geboorte	 en	 dood,	 was	 de	 eerste	Neder-

Afb. 2. Henk Meijer, portret van Michel de Klerk, 
collectie Amsterdam Museum.

Afb. 3. Kalenderplaat uit 1903, 
collectie Rijksmuseum.



VVNK Nieuwsbrief 2021 nr 4 pagina 8 VVNK Nieuwsbrief 2021 nr 4 pagina 9

verdwenen.	De	boodschap	is	duidelijk:	dit	is	
de	 laatste	 levensfase	 die	 gericht	 is	 op	 het	
geestelijke	en	op	het	hiernamaals.	Waarin	al	
het	aardse	wordt	losgelaten	om	uiteindelijk	
één	te	worden	met	de	schepping.

Trap des levens
De	 vormgeving	 en	 symboliek	 van	 de	

prenten	 doen	 denken	 aan	 het	 werk	 van	
Antoon	 Derkinderen,	 die	 tussen	 1895	
en	 1900	 een	 aantal	 muurschilderingen	
maakte	 voor	 het	 trappenhuis	 van	 het	
gebouw	 van	 de	 Algemeene	 Maatschappij	
van	 Levensverzekering	 en	 Lijfrente	 in	
Amsterdam.	Een	 van	die	 schilderingen	 laat	
'de	 trap	 des	 levens'	 zien	 en	 bestaat	 ook	
uit	 meerdere	 afbeeldingen	 van	 een	 man	
in	 verschillende	 levensfases	 (de	 jeugd,	 de	
jongelingsleeftijd	 (afb.	 8),	 de	 mannelijke	
leeftijd,	 de	 peinzende	 leeftijd	 en	 de	
ouderdom).	Wellicht	 heeft	 Meijer	 dit	 idee	
van	zijn	 leermeester	aan	de	Rijksacademie	
overgenomen	 voor	 zijn	 kalenderbladen	
voor	de	Holda.

Of	 Meijer's	 ontwerpen	 in	 de	 smaak	
vielen	en	of	hij	nog	meer	opdrachten	heeft	
gekregen	is	niet	bekend,	maar	waarschijnlijk	
was	dit	een	van	de	laatste	Holda-kalenders.	
De	 verzekeringsmaatschappij	 raakte	 na	
1914	 in	 financiële	 problemen	 door	 de	
economische	 malaise	 tijdens	 de	 Eerste	
Wereldoorlog.	In	1925	bleek	dat	de	Holda	
onvoldoende	 reserves	 had	 om	 voort	 te	
bestaan.	 De	 verzekeringen	werden	 fors	 in	
waarde	 verminderd	 en	 overgedragen	 aan	
de	Algemeene	 Friesche	 Levensverzekering	
Maatschappij.

(afb.	5).	Moeder	zoogt	de	baby	terwijl	vader	
speelt	 met	 een	 dreumes.	 Het	 jongetje	
links	 zit	 op	 een	 hobbelpaard	 en	 is	 het	
leven	al	voorzichtig	aan	het	verkennen.	De	
levensboom	 heeft	 een	 voller	 bladerdek,	
maar	 draagt	 geen	 bloemen	 meer.	 De	
bloemen	in	het	gras	hebben	plaatsgemaakt	
voor	grotere	planten.

Vruchtbaar leven
Op	het	 derde	 kalenderblad	 is	 een	wat	

oudere	 man	 afgebeeld,	 die	 peinzend	 kijkt	
naar	de	vrucht	in	zijn	linkerhand	(afb.	6).	Hij	
is	in	de	herfst	van	zijn	leven,	wellicht	is	het	
een	weduwnaar	omdat	hij	alleen	is	afgebeeld.	
Het	 lijkt	 alsof	 hij	 zijn	 leven	overdenkt.	De	
roos	 in	 zijn	 rechterhand	 herinnert	 aan	 de	
vervlogen	tijd	toen	alles	nog	in	bloei	stond.	
De	 vruchten	 in	 de	 levensboom	 verwijzen	
naar	een	vruchtbaar	 leven.	Maar	de	vogels	
in	de	boom	beginnen	er	al	aan	te	pikken.	De	
rozenstruiken	in	het	gras	staan	in	bloei,	maar	
zijn	met	hun	doorns	ook	een	symbool	voor	
de	 moeilijkheden	 en	 tegenslagen	 die	 een	
mens	tijdens	zijn	leven	moet	overwinnen.

Op	 de	 laatste	 kalenderplaat	 zien	 we	
dezelfde	 figuur,	maar	 nu	 afgebeeld	 als	 een	
oude	man	(afb.	7).	Zijn	haren	en	baard	zijn	
grijs	geworden.	De	man	is	recht	van	voren	en	
zeer	gestileerd	afgebeeld.	Hij	lijkt	op	te	gaan	
in	zijn	omgeving	en	ziet	eruit	als	een	heilige.	
Zie	 hoe	 de	 besneeuwde	 takken	 van	 de	
levensboom	een	aura	om	zijn	bovenlichaam	
vormen	 en	 hoe	 de	 volle	 maan	 een	 halo	
achter	 zijn	 hoofd	 vormt.	 De	 kleuren	 zijn	
ingetogen	en	stemmig.	De	man	staat	tegen	
een	 donkere	 achtergrond	 en	 de	 weide	
en	 planten	 op	 de	 voorgrond	 zijn	 geheel	

Afb. 8. Antoon der Kinderen, Trap des levens, 
muurschildering gebouw Algemeene Maatschappij 
van Levensverzekering en Lijfrente in Amsterdam.

Afb. 4 t/m. 7. Kalenderplaten uit 1914, 
collectie Rijksmuseum.

Sipke	 van	 de	 Peppel	 blogt	 over	
toegepaste	 kunst	 rond	 1900.	 Zijn	
collectie	 boekbanden	 en	 grafiek	 is	 te	
bezichtigen	op	www.anno1900.nl.
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van	naam	aan	te	trekken.	Op	freelance	basis	
kwam	Chris	van	der	Hoef	in	1923	in	beeld	
bij	de	fabriek.

Op	 dat	 moment	 bezat	 Chris	 van	 der	
Hoef,	 geboren	 in	 1875,	 al	 een	 imposante	
carrière	 als	 ontwerper.	 Omstreeks	 1900	
behoorde	 hij	 tot	 de	 avant-garde	 van	 de	
kunstnijverheidsontwerpers	 in	 ons	 land.	
Vanaf	 1900	 voornamelijk	 als	 keramisch	
ontwerper	 (bij	 onder	 meer	 Amstelhoek,	
Koninklijke	 Plateelbakkerij	 Zuid-Holland),	
en	vanaf	1912	vele	jaren	voor	de	Koninklijke	
Utrechtse	Fabriek	van	Zilverwerk	NV	C.J.A.	
Begeer	 en	 's	 Rijks	 Munt	 als	 pionier	 in	 de	
moderne	penningkunst	(afb.	1).

Nieuwe datering ontwerpen ontdekt
Helaas	 is	 van	 de	 Gerofabriek,	 die	

halverwege	 de	 jaren	 '70	 de	 deuren	moest	
sluiten,	nauwelijks	origineel	archiefmateriaal	
beschikbaar.	 Door	 een	 brand,	 maar	 later	
ook	 ongenoegen	 van	 het	 personeel	 bij	
de	 fabriekssluiting,	 is	 bijna	 het	 gehele	
bedrijfsarchief	 verloren	gegaan.	Hoewel	de	
fabriek	 lange	 tijd	een	naamsbekendheid	en	
aanzien	 had	 gelijk	 aan	 bedrijven	 als	 Philips	
en	KLM,	is	achtergrondinformatie	enkel	nog	
voornamelijk	te	verkrijgen	vanuit	de	schaars	
overgebleven	 productcatalogi,	 alsmede	
oudere	 publicaties	 waarbij	 nog	 geput	 kon	
worden	uit	kennis	uit	de	eerste	hand.

Lange	tijd	is	er	onduidelijkheid	geweest	
over	 de	 precieze	 hoeveelheid	 ontwerpen	
uit	 de	 eerste	 jaren	 van	 de	 samenwerking	
met	 Chris	 van	 der	 Hoef.	 In	 1923	 is	 er	
een	 eerste	 duidelijk	 gemonogrammeerd	
object	van	Chris	van	der	Hoef:	een	tinnen	
herinneringsbord	 ter	 gelegenheid	 van	 het	
25-jarig	 regeringsjubileum	 van	 Koningin	
Wilhelmina.	 Door	 de	 datum	 en	 het	
monogram	is	dit	helder	te	herleiden.

De	 bekende	 publicaties	 waarin	 de	
samenwerking	 tussen	 Chris	 van	 der	 Hoef	

en	de	Gerofabriek	wordt	beschreven,	laten		
echter	vragen	onbeantwoord	over	de	jaren	
tot	1925/1926.	Was	dit	ene	tinnen	bord	nou	
het	enige	ontwerp	van	Chris	van	der	Hoef	
voor	Gero	in	1923?	Gezien	de	ruchtbaarheid	
die	de	Gerofabriek	gaf	aan	het	aantrekken	
van	 'grote	 ontwerpnamen'	 lijkt	 dat	 toch	
onwaarschijnlijk.	 Zeker	 gezien	 de	 enorme	
ontwerp-productie	van	Chris	van	der	Hoef	
die	rond	1930	te	zien	is	bij	Gero,	moet	er	
vanaf	1923	toch	wel	meer	gebeurd	zijn.	 In	
1924	werd	 er	 bovendien	 een	 prijscourant	
met	 negen	 stuks	 sportbekers	 uitgebracht	
naar	 ontwerp	 van	 niemand	 minder	 dan	
Cris	 Agterberg;	 Gero	 investeerde	 dus	
overduidelijk	in	klinkende	namen.

Onlangs	 is	 bovendien	 een	 unieke	
prijscourant	 van	 Gero-Nikkel	 uit	 1923	

Twee klinkende namen uit het 
interbellum.

Christiaan Johannes van der Hoef 
(1875-1933) behoeft als ontwerper 
en kunstenaar nauwelijks toelichting 
voor de lezers van dit blad en ook 
de naam Gero zal menigeen bekend 
voorkomen. Al was dit laatste maar 
doordat de kans groot is dat ieder 
huishouden in Nederland wel een 
bestekonderdeel van de Gerofabriek 
in een la heeft liggen. Gero maakte 
veel meer dan bestek en Van der Hoef 
was daarvan een belangrijk ontwerper. 

Erik Rijper

De	 befaamde	 bestekcassette,	 die	 niet	
kon	 ontbreken	 in	 de	 verlovingsuitzet	
van	 de	 jaren	 '40,	 '50	 en	 '60,	 was	 voor	 de	
modaal	 verdienende	 burger	 vaak	 van	 het	
fabricaat	Gero.	 Een	 luxe	 en	 dure	 aankoop	
die,	mede	door	de	hoge	kwaliteit,	meestal	
meerdere	 generaties	 overleeft.	 Dat	 beeld	
van	 de	Gerofabriek	 overheerst	 heden	 ten	
dage	 nog:	 de	 lepels,	 vorken	 en	 messen.	
Hoewel	 bestekken	 altijd	 het	 leeuwendeel	
van	 de	Geroproductie	 hebben	 uitgemaakt,	
werden	 er	 ook	 in	 grote	 aantallen	
serviezen,	 kandelaars,	 schalen,	 en	 overige	
huishoudelijke	objecten	geproduceerd.

In	de	eerste	15	à	20	jaar	na	de	oprichting	
van	 de	 Gerofabriek	 in	 1912	 hadden	 de	
ontwerpen	 een	 neo-klassieke	 vormgeving	
die	 toen	 vooral	 bij	 het	 gebruiksgoed	 erg	
in	 zwang	 was.	 Veel	 metaalbewerkende	
fabrikanten	 uit	 die	 tijd	 brachten	 catalogi	

uit,	 die	 qua	 ontwerpuitstraling	 bijna	
uitwisselbaar	waren.

Halverwege	 de	 jaren	 '20	 wordt	
langzamerhand	 een	 kentering	 in	 de	
ontwerpopvattingen	 zichtbaar.	 Onder	
invloed	 van	 de	 Nieuwe	 Kunst,	 Bauhaus	
en	 de	 naoorlogse	 drang	 tot	 vernieuwing	
wordt	 er	 steeds	 minder	 geleund	 op	 het	
bekende	 en	 klassieke,	 maar	 wordt	 er	
een	 vernieuwende	 en	 vooral	 strakkere	
vormgeving	 geïntroduceerd.	 Deze	
vernieuwing	 liep	 parallel	 met	 een	 andere	
ontwikkeling,	 namelijk	 met	 de	 oprichting	
van	 Nederlandsche	 Bond	 voor	 Kunst	
en	 Industrie	 (BKI)	 in	 1924.	 Idealistische	
fabrikanten	 wilden	 als	 lid	 van	 deze	
organisatie	 kunstenaars	 betrekken	 bij	 de	
vormgeving	 van	 industriële	 producten.	
In	 navolging	 van	 andere	 fabrieken	 in	 de	
kunstnijverheid	 (Glasfabriek	 Leerdam,	
Plateelfabriek	 Zuid-Holland,	 e.d.),	 besloot	
ook	 de	 Gerofabriek	 externe	 ontwerpers	

CHRIS VAN DER HoEf 
VooR GERo

Afb. 1. Signatuur Chris van der Hoef 
in een verzilverd Gero-object.

Afb. 2. Voorblad van de recent ontdekte 
prijscourant uit 1923.



VVNK Nieuwsbrief 2021 nr 4 pagina 12 VVNK Nieuwsbrief 2021 nr 4 pagina 13

Eveneens	 rond	 1925	 verschijnt	 de	
'prijscourant	 van	 glad	 Hollandsch	 GERO-
TIN'	 met	 circa	 45	 voorwerpen	 (kannen,	
schalen,	 vazen,	 kandelaars,	 e.d.).	 Gero	was	
erg	 strikt	 in	 het	 inslaan	 van	 zowel	 het	
fabrieksmerk	 als	 de	 monogrammen	 van	
de	 bekendere	 ontwerpers.	 Daardoor	 kan	
ook	 zonder	 naamsvermeldingen	 in	 deze	
courant	 uit	 de	 beschikbare	 objecten	 zelf	
herleid	worden	dat	hiervan	circa	25	tot	30	
ontwerpen	van	Chris	van	der	Hoef	zijn.	

De	vormgeving	in	deze	courant	kan,	op	
een	paar	uitzonderingen	na,	nog	behoorlijk	
traditioneel	genoemd	worden.	

Het	 tinnen	 servies	 nr.	 1110	 laat	 deze	
klassieke	stijl	duidelijk	zien	(afb.	5).

In	 deze	 courant	 verschijnt	 voor	 het	
eerste	de	befaamde	'kikkerschaal',	die	later	
ook	in	de	prijscourant	uit	1928	prijkt	(afb.	6).

1930: de grote vernieuwing 
In	 1930	 vindt	 er	 een	 duidelijke	

omwenteling	plaats:	in	november	verschijnt	
net	voor	de	 feestdagen	de	catalogus	 'Geef	
GERO',	 waarin	 Gero-tinnen	 ontwerpen	
van	 een	 zeer	 vernieuwende	 vormgeving	
worden	 gepresenteerd:	 glad,	 geometrische	
basisvormen	en	spaarzaam	geornamenteerd	
met	opgelegde	 tinnen	 staafjes	 en	bolletjes.	
Vermeldenswaard	 is	 dat	 in	 deze	 zelfde	
catalogus	 ook	 de	 eerste	 ontwerpen	 van	
glasontwerper	Andries	 Copier	 voor	 Gero	
zijn	opgenomen	(afb.	7).

Deze	 catalogus	 bevat	 een	 zeer	
grote	 hoeveelheid	 aan	 nog	 niet	 eerder	
vertoonde	 objecten.	 Chris	 van	 der	 Hoef	
is	 vertegenwoordigd	 met	 16	 ontwerpen,	
Andries	Copier	met	11	ontwerpen	en	Rinze	
Hamstra	met	14	ontwerpen.	En	dan	staat	in	
het	voorwoord	nog	de	zinsnede	'Dit boekje 
geeft slechts een onvolledig beeld'.	Zowel	qua	
ontwerp	 als	 productie	 zal	 dit	 een	enorme	
inspanning	moeten	zijn	geweest.

ontdekt,	 waarin	 Chris	 van	 der	 Hoef	 bij	
naam	 wordt	 genoemd	 als	 de	 ontwerper	
van	 alle	 vier	 de	 theeserviezen	 die	 in	 deze	
prijscourant	zijn	afgebeeld.	Drie	serviezen	in	
het	(nieuwe)	materiaal	Gero-nikkel	en	één	
servies	in	geel	koper,	alsmede	een	theelicht	
en	 een	 theeblad.	 Deze	 serviezen	 waren	
(deels)	al	bekend,	maar	niet	dat	deze	dus	uit	
dat	eerste	jaar,	1923,	stammen	(afb.	2).

Dat	geeft	 aan	dat	de	 fabriek	Chris	 van	
der	Hoef	al	gelijk	een	carte	blanche	gaf,	door	
hem	 meerdere	 serviezen	 in	 een	 volledig	
nieuw	materiaal	te	laten	ontwerpen.

In	 deze	 serviezen	 is	 al	 een	 strakkere	
ontwerprichting	 zichtbaar,	 die	 bijna	 zou	
kunnen	leunen	tegen	de	koperen	serviezen	
die	 Jan	 Eisenloeffel	 in	 de	 jaren	 1900-1910	
ontwierp.

Opvallend	 is	 dat	 het	meest	 afwijkende	
en	duurste	servies	(nr.	1117	-	prijs	Hfl	39,-),	
waarschijnlijk	 het	 best	 is	 verkocht.	Van	 dit	
servies	zijn	inmiddels	meerdere	exemplaren	
bekend,	 terwijl	 de	 overige	 uit	 1923	 een	
zeldzaamheid	blijven	(afb.	3).

Na	 deze	 ontwerpen	 uit	 1923	 blijft	 het	
even	rustig	binnen	de	samenwerking.	In	1925	
verschijnen	in	de	prijscourant	Gero-Zilver	12	
theelepels	met	verschillende	bloemmotieven	
onder	 de	 vermelding	 "naar	 ontwerpen	 van	
den	beeldhouwer	C.J.	van	der	Hoef"	(afb.	4).	

Een	prijscourant	in	Gero-Zilver	die	overigens	
volledig	 voor	 de	 rest	 gevuld	 is	 met	 zeer	
klassieke	en	anonieme	ontwerpen.

Afb. 3. Servies nr. 1117 uitgevoerd in Gero-nikkel.

Afb. 4. De bloemenserie theelepeltjes uit de 
prijscourant 'Gero-zilver' 1925.

Afb. 5. Servies nr. 1110 uitgevoerd in Gero-tin, 
circa 1925.

Afb. 6. Prijscourant Gero-tin uit 1928; hierin worden 
deze ontwerpen voor het eerst als ontwerpen van 

Chris van der Hoef genoemd.
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Met	 name	 in	 deze	 plastieken	 zien	
we	 duidelijk	 een	 overeenkomst	 met	 de	
ontwerpen	 voor	 Plateelfabriek	 Zuid-
Holland.	 De	 dierplastieken	 van	 Chris	 van	
der	Hoef	voor	deze	fabriek	zijn	enkele	jaren	
eerder	 (rond	 1927)	 tot	 stand	 gekomen,	
en	 vertonen	 dezelfde	 geabstraheerde	
vormgeving	(afb.	10).

De	 serie	 in	 glad	 Gero-tin	 alsmede	
de	 plastieken	 zijn	 maar	 enkele	 jaren	 in	
productie	 geweest.	 In	 1935	 zie	 je	 er	 nog	
enkele	verschijnen	in	catalogi,	maar	in	1937	
is	alles	verdwenen	uit	het	assortiment.

Hoogtepunt: Servies 1170
Van	 de	 vele	 ontwerpen	 van	 Chris	 van	

der	Hoef	 voor	Gero	mag	 het	 theeservies	
nr.	 1170	 toch	 wel	 als	 meest	 iconisch	
worden	aangemerkt.	Naast	de	exclusievere	

ontwerpen	in	Gero-tin,	zoals	de	plastieken	
en	 objecten	met	 de	 opgelegde	 staafjes	 en	
bolletjes,	 die	maar	kort	 geproduceerd	 zijn,	
blinkt	dit	theeservies	juist	uit	door	de	zeer	
lange	productieperiode.	Dit	toont	zeker	de	
populariteit	van	dit	ontwerp.

De	 duidelijke	 vernieuwende	 ontwerp-
visie	 wordt	 zichtbaar	 in	 de	 Gero-zilver-
catalogus	van	maart	1932.	Daar	waar	deze	
catalogus	 in	 de	 uitgave	 van	 1931	 nog	 vijf	
verschillende	 verzilverde	 theeserviezen	
aanbood	 in	 een	 ietwat	 classicistische	 stijl,	
was	 dat	 in	 1932	 teruggebracht	 naar	 twee.	
Het	 assortiment	 was	 echter	 aangevuld	
met	 maar	 liefst	 vijf	 nieuw	 ontworpen	
theeserviezen	in	een	strakke	vernieuwende	
stijl.	Hiervan	waren	twee	serviezen,	nr.	1170	
en	 1095,	 ontworpen	 door	 Chris	 van	 der	
Hoef.	De	overige	drie	door	Georg	Nilsson.

Naast	 deze	 nieuwe	 serviezen	 bevat	
deze	catalogus	ook	nog	vier	minimalistische	
kandelaars	naar	ontwerp	van	Chris	van	der	
Hoef	en	zeven	bonbonschaaltjes	(afb.	11).

Deze	 vernieuwende	 objecten	 werden	
echter	spaarzaam	verkocht.	Ze	waren	zeer	
bewerkelijk	om	te	produceren	en	daardoor	
flink	 aan	 de	 prijs.	 Een	 rookstel	 kostte	
Hfl	30,-	wat	nagenoeg	het	weekloon	van	de	
gemiddelde	arbeider	in	die	tijd	was.	Simpeler	
traditionele	 rookstellen	 uit	 dezelfde	
catalogus	kostten	'slechts'	Hfl	12,50	of	17,-.

En	voor	die	arbeider	was	de	productie	
van	Gero	bedoeld.	De	beter	bedeelden	in	die	
tijd	kochten	toch	meer	op	stand,	en	waren	
de	 clientèle	 van	 de	 betere	 zilverfabrieken.	
'Zilver	voor	het	volk'	 is	niet	voor	niets	de	
toepasselijke	 ondertitel	 van	 het	 bekende	

Gero-boek	van	Rosalie	van	Egmond	(2002).
Ondanks	 de	 waarschijnlijk	 geringe	

verkoop	werden	er	in	de	jaren	daarna	nog	
flink	 wat	 objecten	 toegevoegd	 van	 zowel	
Chris	van	der	Hoef	als	Andries	Copier.	Of	
dit	een	poging	was	om	de	animo	een	boost	
te	geven	is	niet	duidelijk.	Wel	is	gebleken	dat	
zowel	deze	serie	van	Chris	van	der	Hoef	als	
de	stukken	van	Andries	Copier	rond	1934	
alweer	uit	productie	zijn	gehaald.

Deze	vernieuwende	strakke	vormgeving	
en	 ornamentiek	 bleef	 niet	 beperkt	 tot	 de	
Gerofabriek	en	haar	ontwerpers.

Bijvoorbeeld	bij	KMD-Tiel	 (Daalderop)	
en	 Rio-Tiel	 zie	 je	 rond	 1930	 soortgelijke	
ontwerpen.	Opvallend	hierin	is	de	gelijkenis	
tussen	twee	rookstellen	(afb.	8).	De	staafjes	
en	bolletjes	die	Chris	van	der	Hoef	in	deze	
serie	 toepaste	 (links,	 rookstel	 nr.	 1772)	
komen	 met	 grote	 gelijkenis	 terug	 in	 het	
rookstel	van	Rio-Tiel	(rechts,	ontwerp	door	
Jan	Ulrich).	Onduidelijk	is	wie	van	de	twee	
eerder	was,	maar	dat	er	aan	de	ontwerpen	
van	de	ander	'gerefereerd'	werd	is	duidelijk.

In	 1933	 werden	 er	 nog	 12	 extra	
ontwerpen	 van	 Chris	 van	 der	 Hoef	
toegevoegd	 aan	 deze	 serie,	 alsmede	
plastieken	van	een	uil,	paard,	poes	en	hert	
(afb.	9).

Afb. 7. Diverse stukken uit de meest opvallende 
serie die Chris van der Hoef in Gero-tin vanaf 1930 
ontworpen heeft.

Afb. 8. Rookstellen, links: Gero-tin door Chris van der Hoef, rechts: Rio-Tiel door Jan Ulrich.

Afb. 9. Diverse tinnen plastieken, prijscourant 1933.

Afb. 10. Gelijkenis tussen de herten van 
Plateelfabriek Zuid-Holland en Gero-tin.
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koffiepot	heden	ten	dage	een	zeer	gezocht	
item	is	(afb.	12).	Wanneer	de	productie	van	
dit	model	gestopt	is,	is	niet	bekend,	maar	dat	
zal	 niet	 veel	 later	 dan	 circa	 1963	 geweest	
zijn.	Gezien	de	zeer	lange	productieperiode	
is	 het	 opvallend	 hoe	 weinig	 van	 deze	
serviezen	 het	 overleefd	 hebben.	 Metalen	
theeserviezen	begonnen	in	de	jaren	'70	uit	
de	gratie	te	raken,	en	vele	zullen	op	zolder	
of	bij	het	schroot	beland	zijn.

Na	het	plotselinge	overlijden	van	Chris	
van	 der	 Hoef	 in	 maart	 1933	 zijn	 later	
dat	 jaar	 nog	 diverse	 (tinnen)	 ontwerpen	
naar	 zijn	 hand	 uitgebracht	 en	 hebben	 zijn	
ontwerpen	 nog	 diverse	 jaren	 de	 catalogi	
gesierd.	 De	 tinnen	 productie	 werd	 door	
Gero	in	1955	volledig	gestopt	en	alleen	een	
handvol	verzilverde	objecten	naar	ontwerp	
van	Chris	van	der	Hoef	werden	nog	gevoerd	
tot	 in	 de	 jaren	 '50,	 met	 als	 magistraal	
slotakkoord	 het	 theeservies	 1170	 dat	 tot	
begin	jaren	'60	leverbaar	bleef.

Bronnen:
Rosalie	 van	 Egmond,	 Gero	 zilver	 voor	
Het	Volk,	2002
Jintes/Pol-Tyszkiewicz,	 Chris	 van	 der	
Hoef	1875-1933,	1994
Stephen	 Hartog,	 Industry	 &	 Design	 -	
Gero,	1986

Met	 een	 kubistische	 achthoekige	 vorm	
sluit	 het	 ontwerp	 van	 servies	 1170	 sterk	
aan	 bij	 de	 Bauhaus-beweging,	 en	 wijkt	 als	
eerste	ontwerp	sterk	af	van	alle	voorgaande	
serviezen	 van	 Gero.	 Met	 een	 90-grams	
verzilvering	 en	 bakelieten	 handvatten	 en	
knopjes	 was	 het	 een	 opvallende	 nieuwe	
verschijning.

Bij	 de	 introductie	 in	 1932	 kostte	 dit	
4-delige	 theeservies	 Hfl	60.	 Het	 model	
is	 zeker	 tot	 in	 1961	 gevoerd	 door	 de	
Gerofabriek,	waarbij	de	prijs	in	29	jaar	tijd	
inmiddels	was	opgelopen	tot	Hfl	225.

De	 catalogus	 van	 1961	 laat	 bovendien	
een	 extra	 onderdeel	 zien:	 een	 hoge	
koffiepot.	De	populariteit	van	dit	model	zal	
hiervoor	aanleiding	geweest	zijn;	28	jaar	na	
het	overlijden	van	van	der	Hoef	werd	zijn	
ontwerp	 uitgebreid.	 Deze	 koffiepot	 werd	
echter	 als	 extra	 los	 onderdeel	 verkocht,	
met	een	forse	prijs	van	maar	liefst	Hfl	165,-,	
(modaal	 inkomen	 1961	 was	 ca.	 Hfl	500,-/
maand).	 Dit	 heeft	 gemaakt	 dat	 deze	

Afb. 11. Kandelaars van Chris van der Hoef en 
Andries Copier in prijscourant Gero-zilver 1932.

Afb. 12. Verzilverd servies nr. 1170.

L.O.V. meubelfabriek
Tentoonstelling en Symposium

In	de	Rond 1900 2020	nr	1	 (blz	37	en	
38)	werd	een	tentoonstelling	aangekondigd	
over	de	L.O.V.	meubelfabriek,	alsmede	een	
daarmee	samenhangend	symposium	getiteld	
"Het	verhaal	van	Gerrit	Pelt,	directeur	L.O.V.	
meubelfabriek	1910	-1935".	

Vanwege	 corona	 hebben	 zowel	
de	 tentoonstelling	 als	 het	 symposium	
toen	 geen	 doorgang	 kunnen	 vinden.	 De	
tentoonstelling	 is	 nu	 opnieuw	 gepland	 en	
wel	 voor	 de	 periode	 20	 november	 t/m	 5	
december,	 in	 het	 Zalencentrum	 Lebret	 in	
Oosterbeek.	

De	opening	van	de	tentoonstelling	vindt	
plaats	 op	 20	 november,	 14.00	 uur,	 met	
Frederik	Erens	als	spreker.	Het	symposium,	
met	als	sprekers	Karin	Gaillard,	Lieske	Tibbe	
en	Wim	 van	 Zanten,	 zal	 nu	 plaatsvinden	
op	 vrijdag	 26	 november,	 14.00-16.00	
uur,	 eveneens	 in	 Zalencentrum	 Lebret,	
Oosterbeek.	

Voor	 volledige	 informatie	 over	
openingstijden	 van	 de	 tentoonstelling	
en	 aanmelding	 voor	 het	 symposium,	
zie	 de	 website	 van	 de	 Stichting	 Erfgoed	
Meubelfabriek	L.O.V.

www.erfgoedlov.org.

KoRTE MEDEDELING

Erik	Rijper	 is	 fotograaf.	De	 foto's	bij	
dit	artikel	zijn	van	zijn	hand.
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besefte	 zij,	 aldus	 haar	 vriendin	 en	 collega	
Jeanne	 Bieruma	 Oosting	 (1898-1994)	 in	
later	jaren,	dat	zij	geestelijk	en	ambachtelijk	
niet	verder	kon	reiken	dan	'dat	merveilleus	
geschilderde	tuiltje	bloemen'.	Men	kan	zich	
afvragen	 in	hoeverre	Plasschaert,	die	Lucie	
op	 de	 reis	 door	 Italië	 vergezelde,	 aan	 dit	
besef	heeft	bijgedragen.	Lucie	besloot	zich	te	
specialiseren	in	het	schilderen	van	bloemen	
en	 kleine	 stillevens;	 haar	 debuut	 daarmee	
maakte	 zij	 op	 de	 eerste	 Domburgsche	
Tentoonstelling	in	1911.

De	waardering	voor	de	stofuitdrukking,	
de	 fijngevoelige	 sfeertekening	 en	 naast	 de	
schilderijen,	 het	 bijzondere	 etswerk	 van	
Lucie	komt	door	de	 jaren	heen	regelmatig	
terug	in	de	besprekingen	van	haar	werk.	

In	de	aanloop	tot	de	Eerste	Wereldoorlog	
en	de	jaren	daarna	kwam	er	een	verandering	
in	Lucies	werk,	ze	ontwikkelde	een	voorkeur	
voor	grijzen	en	witten.	

In	1915	ontstonden	de	eerste	scheuren	
in	 de	 relatie	 tussen	 Albert	 Plasschaert	
en	 Lucie.	 Plasschaert	 had	 een	 sterke	
kinderwens	 waarvoor	 Lucie	 begrip	 had,	
maar	 waaraan	 ze	 door	 haar	 leeftijd	 niet	
meer	kon	voldoen.	 In	het	najaar	 van	1922	
kwam	 het	 tot	 een	 scheiding.	 'Ik heb altijd 

Francisca van Vloten

Lucie	 van	Dam	van	 Isselt	 is	op	15	 juni	
1871	in	Bergen	op	Zoom	geboren	en	bracht	
haar	 jeugd	 in	 Kampen	 door,	waar	 ze	 haar	
eerste	 tekenlessen	 kreeg	 van	 de	 schilder	
en	 tekenleraar	 Johannes	 Daniël	 Belmer	
(1827-1909).	Ze	volgde	van	1891	tot	1894	
een	opleiding	 aan	de	Haagse	Academie	en	
begon	 vanaf	 dat	 laatste	 jaar	 te	 exposeren,	
voornamelijk	 tekeningen.	 In	 1892,	 tijdens	
haar	opleiding,	trouwde	ze	met	de	eveneens	
schilderende	 Evert	 Ekker	 (1858-1943).	Uit	
dit	zeer	ongelukkige	huwelijk	werden	twee	
zoontjes	 geboren,	 in	 1899	 Evert	 jr.	 en	 in	
1901	Martin	Hendrik.	Het	echtpaar	Ekker-
van	 Dam	 van	 Isselt	 was	 intussen	 in	 1900	
van	 Den	 Haag	 naar	 Oosterbeek	 verhuisd,	
naar	Villa	De	Beekhof	dat	over	een	atelier	
voor	 beiden	 beschikte.	 Toen	 Lucie	 de	
familiesituatie	 niet	 langer	 kon	 verdragen,	
vroeg	 ze	 een	 scheiding	 aan.	 In	 die	 dagen	
was	 dat	 een	 schande	 voor	 de	 vrouw,	 die	
bovendien	 nauwelijks	 rechten	 had.	 Lucie	
moest	 haar	 kinderen	 achterlaten.	 Na	 de	
scheiding	vestigde	zij	zich	in	1907	in	Veere.	

Tussen	1907	en	1911	heeft	zij	aan	geen	
enkele	 tentoonstelling	 deelgenomen,	 deze	
periode	beschouwde	ze	later	voornamelijk	
als	 een	 studie-	 en	 bezinningstijd.	 Nieuw	
elan	kreeg	ze	van	de	Belgische	kunstenaar	
Théo	 van	 Rijsselberghe	 (1862-1926).	 Op	

zijn	 aanraden	 verbreedde	 zij	 in	 1908	 haar	
werkterrein	 door	 bij	 haar	 oude	 vriend	
Auguste	 Morisot	 (1857-1951),	 hoogleraar	
aan	de	Ecole	des	Beaux	Arts	in	Lyon,	les	te	
nemen	in	schilderen,	etsen	en	lithograferen.	

In	 mei	 1909	 hertrouwde	 zij	 met	 de	
criticus	 Albert	 Plasschaert	 (1874-1941).	
De	 erudiete,	 maar	 uiterst	 arrogante	 en	
soms	onuitstaanbare	Plasschaert	heeft	met	
zijn	 kritieken	 en	 overzichtswerken	 een	
belangrijke	rol	gespeeld	in	de	Nederlandse	
kunstwereld	 van	 eind	 negentiende,	 begin	
twintigste	eeuw.

Tijdens	een	reis	door	Italië	in	1911	zag	
Lucie	in	de	Galleria	degli	Uffizi	in	Florence	
Titiaans	 Flora	 uit	 1515.	 Op	 dat	 moment	

Portret Lucie van Dam van Isselt
 door Jan Toorop (1905), 

olieverf op doek 91 x 71 cm. 
Particuliere collectie.

Meizoentje (ca. 1918),
 olieverf op paneel, 29 x 24,5 cm. 

Particuliere collectie.

Eiersnoer met stormglas (1920),
 olieverf op paneel 89 x 59 cm. 

Particuliere collectie.

NIEUWE KUNSTENAARS-
MoNoGRAfIE

Lucie van Dam van Isselt
(Bergen op Zoom 1871 - 1949 
Den Haag )
kunstschilder, tekenaar en etser
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geweten',	 zei	 Lucie	 daarover,	 'dat ik A. aan 
zijn kinderwens zou verliezen.' Tijdens	 hun	
huwelijk	 had	 Plasschaert	 Lucies	 werk	 wel	
genoemd	maar	 nimmer	 besproken,	 enkele	
weken	 na	 de	 echtscheiding	 verscheen	 de	
eerste	 kritiek.	 Aanvankelijk	 noemde	 hij	
haar	 werk	 nog	 'innig	 en	 zuiver',	 maar	 de	
kritieken	werden	steeds	scherper	van	toon.	
Desondanks	 zijn	 Lucie	 en	 hij	 tot	Alberts	
dood	in	1941	bevriend	gebleven.	Omstreeks	
1918	heeft	Lucies	oudste	zoon	Evert	haar	
opgezocht,	 in	 1924	 gevolgd	 door	 zijn	
broer	Martin,	 met	 als	 gelukkig	 gevolg	 een	
voortdurend	contact.

	
Lucies	 mooie	 Veerse	 huis	 met	 de	

prachtige	 tuin	 vol	 duizendschonen,	
haar	 lievelingsbloemen,	 bleef	 een	
ontmoetingspunt	voor	kunstenaars,	van	de	
dichter	P.C.	Boutens	en	de	jonge	componist	
Alex	 Voormolen	 (1895-1980)	 tot	 haar	
collega's	Jeanne	Bieruma	Oosting	en	Roline	
Wichers	 Wierdsma.	 In	 1933	 verhuisde	
Lucie	 naar	 Den	 Haag;	 tot	 de	 tweede	
Wereldoorlog	maakte	zij	veel	buitenlandse	
reizen.	 In	 haar	 werk	 waren	 de	 witten	 en	

grijzen	 aan	 nuanceringen	 onderhevig,	 in	
de	 jaren	 twintig	 waren	 zij	 lichter,	 bijna	
doorschijnend	geworden,	in	de	jaren	dertig	
neigde	het	wit	naar	geel	en	tijdens	de	oorlog	
werd	 het	 koeler	 van	 tint.	 Lucie	 weigerde	
toe	 te	 treden	 tot	 de	 Kultuurkamer.	 In	
februari	 1945	werden	 haar	 huis	 en	 atelier	
zwaar	 beschadigd	 bij	 een	 bombardement,	
Lucie	 verhuisde	 binnen	 Den	 Haag.	 Na	
de	 oorlog	 begon	 zij	 weer	 te	 exposeren,	
in	 de	 zomer	 van	1948	had	 zij	 haar	 laatste	
eenmanstentoonstelling	in	Den	Haag.

In	het	najaar	van	1948	werd	Lucie	ziek,	
zij	 stierf	 in	 juni	 1949,	 enkele	 dagen	 voor	
haar	78ste	verjaardag.

Voor meer informatie:
In	 2016	 is	 de	 Stichting	 Lucie	 van	

Dam	 van	 Isselt	 opgericht	 (door	 haar	
achterkleindochter)	 met	 als	 doel	 haar	
werk	 ook	 in	 deze	 tijd	 breder	 onder	 de	
aandacht	 te	 brengen.	 Er	 is	 een	 website	
www.lucievandamvanisselt.nl	 waarin	 o.a.	
haar	 oeuvre	 digitaal	 wordt	 verzameld.	
Hierin	zijn	nu	ruim	550	werken	opgenomen.

Eieren in garantol (1944), 
olieverf op paneel, 
46 x 59 cm. 
Collectie Stedelijk Museum 
Amsterdam. Ewout van der Dussen

In	onze	familie	gaat	uit	overlevering	het	
verhaal	dat	de	schilder	Bernard	Blommers,	
mijn	 overgrootvader,	 van	 Hendrik	Willem	
Mesdag	 twee	 stukken	 wandtapijt	 heeft	
gekregen.	 Twee	 stukken	 van	 ca	 2	 meter	
lang	en	elk	stuk	90	cm	breed,	die	aan	elkaar	
passen	 (zie	 afb.	 tapijt	 en	 twee	 detailafb.).	
Nazaten	 beheren	 die	 stukken,	 wèl	 met	
heel	veel	vragen.	 Is	het	een	 'betaling'	 voor	
het	 mee	 schilderen	 aan	 het	 Panorama	 in	
Den	 Haag?	 Kregen	 anderen	 dat	 ook?	 Of	
was	 het	 een	 'dank	 je	 wel'	 voor	 het	 mee	
schilderen,	 zoals	 goede	 vrienden,	 want	
dat	 waren	 ze,	 dat	 soms	 doen.	 Suzanne	
Veldink,	 afdelingshoofd	 Museale	 Zaken	
van	 'Museum	 Panorama	 Mesdag',	 denkt	
het	 laatste.	 Ze	 kent	 het	 verhaal	 over	 de	
tapijten	en	het	bovengenoemde	scenario	is	
volgens	 haar	 aannemelijk,	want	 Blommers'	
bijdrage	aan	het	immense	schilderij	van	het	
Panorama	van	Scheveningen	was	inderdaad	
een	 vriendendienst.	 George	 Breitner	
daarentegen,	 die	ook	had	mee	 geschilderd	
aan	 het	 Panorama,	 was	 er	 wel	 voor	
betaald.	 Deze	 betaling	 was	 een	 zakelijke	
overeenkomst.	Breitner	zei	daarover	dat	hij	
blij	was	met	de	opdracht	en	de	betaling:	"Zo	
kan	ik	weer	een	tijdje	vooruit."

Het	 is	 duidelijk	 dat	 het	 een	 bijzonder	
stuk	 tapijt	 is,	 en	 uit	 de	 Belgische	 streek	
van	 Oudenaarde-Geraardsbergen-Edingen	
komt.	 Het	 behoort	 tot	 de	 groep	 van	
de	 zogenaamde	 koolblad-verdures.	 Die	
beleefden	 in	 de	 jaren	 1530-1560	 hun	
toptijd.	Deze	tapijten	waren	erg	geliefd	met	
hun	 weelderige,	 grote,	 gekrulde	 bladeren,	

EEN MIDDELEEUWS WANDTApIJT 
VAN MESDAG VooR BLoMMERS
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met	 koperen	 nageltjes	 op	 de	 plaats	 waar	
normaal	 stiksels	 zitten.	 Het	 bovenstuk	 is	
uit	één	stuk	leer	in	twee	richtingen	geklopt	
en	 voorzien	 van	 een	 medaillon	 en	 een	
wapenschild	met	leeuw.	De	onderzijde	laat	
zien	-	met	dezelfde	koperen	nageltjes	-	de	
initialen	'A.D.H.',	'1866'	en	's'Gravenhage'.

In	 de	 familie	 gaat	 het	 verhaal	 dat	 de	
schoen	een	meesterstuk	 is.	Dat	 is	 in	1999	
een	reden	geweest	om	het	oordeel	van	het	
Nederlands	Leder	en	Schoenen	Museum	in	
Waalwijk	te	gaan	vragen.	De	medewerkers	
hadden	 een	 dergelijk	 object	 alsmede	 de	
wijze	 van	 versieren	 nog	 nooit	 gezien.	 Een	
meesterstuk	 kon	 het	 niet	 zijn	 omdat	 de	
gilden	 in	 1866	 allang	 waren	 afgeschaft.	
De	 schoen	 vertoont	 wat	 barsten	 in	 het	
bovenleer.	Dat	komt	omdat	het	leer	in	twee	
richtingen	 is	 vervormd,	 wat	 eigenlijk	 niet	
kan.	De	barsten	komen	dus	niet	door	nalatig	
onderhoud.	Het	museum	wilde	de	 schoen	
graag	 in	 de	 collectie	 hebben!	 Blijkt	 mijn	
betovergrootvader	 toch	 een	 kunstenaar	
te	 zijn.	 We	 hebben	 het	 bijzondere	 stuk	
voorlopig	 maar	 mee	 naar	 huis	 genomen	
en	 het	 -	 zoals	 geadviseerd	 -	 onder	 een	
ventilerende	 stolp	 gezet.	
Een	voetstuk	was	er	al.	

Het	is	mogelijk	dat	het	
stuk	gemaakt	 is	voor	een	
nijverheidsten	toonstelling.	
In	 de	 Haagse	 archieven	
heb	 ik	 hierover	 echter	
niets	 kunnen	 vinden.	
Gezien	 het	 gat	 in	 de	 hak	
en	het	bovenstuk	denk	ik	
zelf	dat	een	reclameobject	
is	 dat	 je	 over	 een	 stok	
kunt	schuiven.

maar	 met	 echte	 koolbladeren	 hebben	 ze	
niets	te	maken.	En	het	wemelt	ook	van	de	
dieren:	grote	en	kleine,	exotisch	en	minder	
exotische.	 Opvallend	 is	 de	 eenhoorn.	
Geertrui	 van	 Kerkhoven,	 conservator,	 van	
het	'MOU	museum'	in	Oudenaarde	weet	er	
veel	van,	maar	kon	ons	helaas	niet	vertellen	
waar	het	wandtapijt	zijn	oorsprong	heeft	en	
wie	de	maker	is	geweest.

En	 hoe	 komt	 Mesdag	 aan	 de	 tapijten?	
Op	de	site	van	Vrienden	van	Mesdag	wordt	
Mesdag	 naast	 schilder,	 ook	 verzamelaar	
en	 ondernemer	 genoemd.	 "Hij	 had	 een	
zakelijke	inslag,	maar	was	ook	genereus	naast	
zijn	 Groningse	 zunigheid",	 zoals	 Adrienne	

Quarles	van	Ufford	hem	onlangs	beschreef	
tijdens	 de	 VVNK-lezing	 ter	 gelegenheid	
van	 de	 verschijning	 het	 boek	 'Schilders	
van	het	Panorama	van	Scheveningen'	bij	de	
gelijknamige	 tentoonstelling	 in	 'Museum	
Panorama	 Mesdag'.	 Mesdag	 verzamelde	
meerdere	 bijzondere	 objecten.	 Zo	 was	
Mesdag	een	regelmatige	klant	van	de	Groote	
Koninklijke	Bazaar	vlak	bij	zijn	woning.	In	de	
geschiedenis	 van	de	Bazaar	wordt	hij	 zelfs	
met	naam	genoemd.	Het	 is	een	feit	dat	hij	
ook	 tapijten	 uit	 dezelfde	 periode	 als	 het	
'familietapijt'	had.	Ze	zijn	zelfs	nu	nog	in	'De	
Mesdag	Collectie',	het	voormalige	woonhuis	
en	 atelier	 van	 Mesdag,	 te	 bewonderen.	
Mesdag	 bekleedde	 de	 showroom,	 die	 zijn	
woning	 ook	 was,	 namelijk	 met	 dergelijke	
tapijten.	En	ze	lijken	best	op	het	'familietapijt'.	
Het	 kan	 heel	 goed	 zijn	 dat	Mesdag	 er	 als	
dank	een	heeft	geschonken	aan	Blommers.	
Wellicht	is	het	zo	gegaan.	Maar	schriftelijke	
bewijzen	 zijn	 er	 -	 nog	 -	 niet.	 Misschien	
werpt	 het	 meer	 licht	 op	 de	 zaak	 als	 we	
ons	 'familietapijt'	 eens	 grondig	 vergelijken	
met	de	tapijten	in	De	Mesdag	Collectie.	We	
horen	het	overigens	heel	graag	als	u	meer	
weet	over	het	'schenkgedrag'	van	Mesdag.

In 'Kunst bij huis' vertellen leden 
over een kunstvoorwerp in hun bezit, 
waarmee zij een bijzondere band 
hebben of waar een persoonlijk verhaal 
aan vastzit. Wij kijken uit naar nieuwe 
inzendingen voor deze rubriek. De 
lengte van een inzending is maximaal 
400 woorden en 1 of 2 afbeeldingen. 
Graag inzenden naar redactie@vvnk.nl. 
Vooraf overleg is wenselijk. 

Eef de Hilster

Geen	stuk	uit	de	'periode'	van	de	VVNK.	
Geen	 stuk	 van	 een	 kunstenaar.	Alhoewel?	
Sinds	1999	heb	ik	een	familiestuk	onder	mijn	
hoede.	Mijn	betovergrootvader	Antonie	de	
Hilster	(1825-1898)	is	geboren	en	getogen	
in	 's-Gravenhage.	Hij	was	 schoenmaker	en	
heeft	 op	 41-jarige	 leeftijd	 -	 in	 1866	 -	 een	
leren	 schoenmodel	 gemaakt,	 versierd	

KUNST BIJ HUIS Een bijzonder schoenmodel

Schoenafmetingen: 29 x 13 x 7,5 cm.

Linksboven: medaillon en nageltjes als 'stiksel'.
Rechtsboven: onderzijde hak met nageltjes

 rond de hakrand.
Onder: plaatsnaam s'Gravenhage, initialen A.D.H. en 

jaartal 1866 op de zool uitgevoerd met nageltjes.

't	Is	een	bijzonder	stuk.	
En	dat	is	't!



VVNK Nieuwsbrief 2021 nr 4 pagina 24 VVNK Nieuwsbrief 2021 nr 4 pagina 25

Twee	jaar	na	deze	serie	volgt	een	andere	
Bijbelse	prent:	Toren van Babel.	Centraal	op	
deze	imposante,	grote	houtsnede	staat	een	
hoge	 toren,	 die	 we	 vanuit	 een	 extreem	
vogelperspectief	bekijken.	 In	het	verhaal	 in	
Genesis	11:1-9	bouwen	de	Babyloniërs	dit	
hoge	 gebouw	 dat	 tot	 aan	 de	 hemel	moet	
reiken.	God	is	hier	echter	niet	van	gediend	
en	hij	wil	deze	hoogmoed	afstraffen.	Hij	zorgt	
ervoor	dat	de	bouwers	opeens	verschillende	
talen	 spreken,	 zodat	 ze	 niet	 meer	 samen	
kunnen	werken.	Volgens	het	Bijbelse	verhaal	
is	dit	dus	ook	het	moment	waarop	mensen,	
door	de	verschillende	talen	die	ze	spreken,	
zich	 verspreiden	 over	 de	 hele	 wereld.	 De	
toren	zelf	krijgt	de	naam	Babel,	wat	vertaald	
kan	worden	 als	 'verwarring'.	 Een	passende	
benaming	voor	de	chaotische	scène	die	zich	
op	het	gigantische	bouwwerk	moet	hebben	
afgespeeld	 en	 de	 verstrekkende	 gevolgen	
van	deze	nieuw	ontstane	verdeeldheid.	

Als	Escher	in	1959	schrijft	over	de	hout-
snede	 Toren van Babel,	 dan	 gaat	 het	 in	 de	
eerste	zin	al	direct	over	de	spraakverwarring.	
Eschers	 voorkeur	 voor	 deze	 vorm	 van	
ontregeling	 komt	 niet	 als	 een	 grote	
verrassing.	 Een	 groot,	 onmogelijk	 gebouw	
dat	 verwarring	 veroorzaakt:	 dit	 klinkt	 als	

het	 ideale	 onderwerp	 voor	 de	 graficus.	 In	
latere	prenten	als	Waterval (1961),	Belvédère 
(1958)	(afb.	3)	en	Relativiteit (1953)	staat	de	
verwondering	 over	 de	 onuitvoerbaarheid	
van	 bouwwerken	 die	 Escher	 zelf	 bedenkt	

In Uitgelicht worden bijzondere 
stukken uit een museumcollectie 
in de aandacht geplaatst. Dit keer 
door Judith Kadee, conservator van 
Museum Escher in Het Paleis.

Met ruim 120 prenten zijn bij Escher in Het 
Paleis altijd de bekendste werken uit het oeuvre 
van M.C. Escher te bewonderen. Deze prenten 
worden getoond in een koninklijke ambiance: het 
voormalige winterpaleis van Koningin-Moeder 
Emma aan het Lange Voorhout in Den Haag. 
In het museum ontdekt de bezoeker meer over 
de graficus Maurits Cornelis Escher, die zich 
constant bleef verbazen over de wonderlijke 
wereld om hem heen. 

Staat van verwarring 
Verwarring zaaien. Dat was wat God voor 

ogen had, toen hij de mensen die een toren tot 
in de hemel aan het bouwen waren allemaal 
andere talen liet spreken. Binnen de kortste 
keren was het een chaos en de bouw werd dan 
ook direct gestaakt. Want als je niet meer met 
elkaar kunt praten, hoe moet je dan samen op 
zulke hoogte verder bouwen?

De	 toren	van	Babel	die	op	deze	prent	
uit	 1928	 (afb.	1)	 wordt	 afgebeeld,	 is	 van	
de	 hand	 van	 graficus	 M.C.	 Escher	 (1898-
1972).	 Hij	 wordt	 wereldberoemd	 door	
zijn	 grafiek	 vol	 optische	 illusies,	waarin	 hij	
de	 zwaartekracht	 tart,	 trappen	 eindeloos	
door	 kan	 laten	 lopen	 en	 vogels	 in	 vissen	
kan	 veranderen.	 Zijn	 speelse	 prenten	 zijn	
een	plezier	voor	het	oog	en	vormen	al	jaren	
een	 rijke	 inspiratiebron	 voor	 wiskundigen,	
filmmakers	 en	 architecten	 over	 de	 hele	
wereld.	Zijn	vroege	werk	bestaat	uit	prille	
houtsneden	 van	 personen	 en	 weergaloze	
weergaven	 van	 de	 natuur,	 waarin	 hij	 zijn	
talent	 voor	 grafiek	 verkent.	 In	 de	 prenten	
uit	het	begin	van	zijn	carrière	zoekt	hij	ook	
af	en	toe	Bijbelse	thema's	op.	Zo	beeldt	hij	
Adam	en	Eva	in	het	Paradijs	af	en	kent	Escher	
met	 zijn	 serie	 van	de	zes	 scheppingsdagen	
uit	1926	enig	succes	(afb.2).	

UITGELICHT MUSEUM ESCHER IN 
HET pALEIS

Afb. 2. M.C. Escher, De tweede scheppingsdag
 (De Scheiding der Wateren), 
houtsnede, december 1925,

Copyright All M.C. Escher Works,
 © The M.C. Escher Company - Baarn - Holland. 

All rights reserved. www.mcescher.com.

Afb. 1. M.C. Escher, Toren van Babel, 
houtsnede, februari 1928, 
Copyright All M.C. Escher Works, 
© The M.C. Escher Company - Baarn - Holland. 
All rights reserved. www.mcescher.com.

Afb. 3. M.C. Escher, Belvédère, 
litho, mei 1958, 

Copyright All M.C. Escher Works, 
© The M.C. Escher Company - Baarn - Holland. 

All rights reserved. www.mcescher.com.
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gemaakt.	 Op	 grond	 van	 onderzoek	 van	
Verbrugge	 zijn	 er	 honderden	 modellen	
gevonden.	Daarnaast	is	de	relatie	tussen	de	
vormgeving	 en	 de	 technische	 kant	 van	 de	
productieprocessen	uitvoerig	belicht.

Joost Thooft & Labouchere
Wanneer	ingenieur	Joost	Thooft	(1844-

1890)	 in	 1876	De Porceleyne Fles te	 Delft	
koopt,	 is	het	een	klein,	noodlijdend	bedrijf.		
In	1883	associeert	hij	zich	met	architect	Abel	
Labouchere	(1860-1940)	en	vormt	met	hem	
de	directie.	Labouchere	brengt	geld	en	een	
artistieke	houding	mee.	De	'wedergeboorte'	
van	de	fabriek	begint.	De	ontwikkeling	van	
nieuwe	 productietechnieken	 en	 nieuwe	
producten	 blijkt	 de	 oplossing.	 Daartoe	
gaat	 men	 flink	 experimenteren,	 wat	
vanzelfsprekend	niet	altijd	tot	verkoopbare	
producten	leidt.	In	het	boek	ligt	de	nadruk	
op	 wat	 daadwerkelijk	 is	 verkocht.	 En	 op	
Nieuwe	Kunst.	

Vorm en materiaal
De	directie	gaat	heel	praktisch	te	werk	

en	zoekt	rond	1900	naar	procedés	die	zowel	
voor	sierkeramiek	als	voor	bouwkeramiek	
toepasbaar	 zijn.	 Daarbij	 investeert	 men	
in	 nieuwe	 productietechnieken.	 Door	 alle	
vernieuwingen	 staat	 De	 Porceleyne	 Fles	
niet	 meer	 bekend	 als	 de	 producent	 van	
het	 bekende	 'Delfts	 blauw'.	 (Vóór	 1876	
heet	 de	 fabriek	 De	 Porceleyne	 Fles.	Vanaf	
1876	 tot	1884	 'Joost	Thooft',	 en	 van	1884	
tot	1904	'Joost	Thooft	&	Labouchere'.	Voor	
het	gemak	hanteert	de	auteur	de	naam	'De	
Porceleyne	 Fles',	 de	 naam	 die	 vanaf	 1904	
opnieuw	is	gebruikt.)

Met	de	jaren	stijgt	ook	de	kwaliteit	van	
de	keramiek.	Daarvoor	zorgen	veel	nieuwe	

mensen,	zoals	Adolf	le	Comte	(1850-1921).	
Le	Comte	 is	als	adviseur	verantwoordelijk	
voor	het	artistieke	beleid.	Verder	heeft	hij	als	
leraar	aan	de	Polytechnische	School	in	Delft	
grote	invloed	gehad	op	zijn	leerlingen,	onder	
wie	Henri	Breetveld	(1864-1923),	Abraham	
Gips	(1861-1943),	Gerrit	Offermans	(1857-
1914),	en	Leon	Senf	(1860-1940).

De	 rol	 van	 Offermans	 is	 volgens	
de	 auteur	 altijd	 onderbelicht	 gebleven.	
Want	 de	 experimenten	 van	 Offermans	
zijn	 cruciaal	 geweest.	 Hij	 heeft	 nieuwe	
glazuren	 weten	 te	 ontwikkelen	 voor	
zowel	 sier-	 als	 bouwkeramiek,	 met	 een	
sterke	 wisselwerking	 tussen	 techniek	
en	 vormgeving.	 Dankzij	 de	 glazuren	 van	
Offermans	 zijn	 volumineuze	 polychrome	
tegeltableaus	 met	 geglazuurde	 tegels	
gemaakt	(afb.	1).	Na	Offermans'	vertrek	zet	
Heinz	 Mauser	 sr.	 het	 experimenteerwerk	
voort.	 Mauser	 experimenteert	 met	
zelfgemaakte	 kleurglazuren	 uit	 ruwe	

centraal.	De	kunstenaar	is	dan	veel	verder	in	
zijn	artistieke	ontwikkeling	en	hij	benadert	
architectuur	 dan	 ook	 al	 flink	 wat	 jaren	
met	 een	 gezonde	 dosis	 fantasie.	 In	 zijn	
jonge	 jaren	 had	 Escher	op	 aandringen	 van	
zijn	 ouders	 kort	 bouwkunde	 gestudeerd.	
Hoewel	hem	dit	niet	zo	goed	was	bevallen,	
blijft	 de	 fascinatie	 voor	 het	 creëren	 van	
gebouwen	 in	 zijn	 werk	 terugkomen,	 maar	
met	meer	fantasie	dan	tijdens	zijn	studie.	Hij	
reflecteert	op	zijn	studietijd	in	een	interview	
in	1968:	"En	ik	heb	nooit	enige	zin	gehad	in	
huizen	bouwen.	Wel	in	gekke	huizen."

De	 architectuur	 van	 Eschers	 Toren 
van Babel is	 op	 zichzelf	 niet	 vernieuwend,	
maar	 Escher	 voegt	 met	 zijn	 prent	 wel	
echt	 iets	 toe	 aan	 een	 onderwerp	 dat	 in	
de	 kunstgeschiedenis	 al	 vele	 malen	 is	
weergegeven.	In	andere	kunstwerken,	zoals	
het	beroemde	schilderij	van	Pieter	Bruegel	
de	Oude,	 is	 de	 blik	 op	 de	 toren	 namelijk	
meestal	 recht	 van	 voren.	 Ook	 wordt	 de	
toren	van	Babel	vaker	afgebeeld	van	onderaf.	
Escher	kiest	 in	zijn	prent	 juist	een	radicaal	
andere	 benadering.	 Door	 zijn	 keuze	 voor	
het	extreme	vogelperspectief	kijken	we	ver	
van	 bovenaf	 neer	 op	 de	 toren.	 Daardoor	
is	 de	 verwarring	 die	 er	 heerst	 onder	 de	
zwarte	 en	 witte	 figuurtjes	 goed	 te	 zien.	
Op	de	bovenste	laag	van	de	toren	staan	de	
figuurtjes	met	de	handen	gespreid,	in	de	war	
door	wat	er	net	gebeurd	is.	Twee	lagen	naar	
beneden	 liggen	 er	mannetjes	 op	 hun	 buik	
verward	 van	 grote	 hoogte	 naar	 beneden	
te	kijken.	 In	deze	staat	van	verwarring	kan	
niemand	 verder	met	wat	 ze	 aan	het	 doen	
waren.	Als	toeschouwer	kijken	we	hulpeloos	
toe.	 Of	 zijn	 wij	 als	 toeschouwer	 eigenlijk	
God,	die	dit	doelbewust	heeft	aangericht?	

Escher	laat	ons	met	die	vraag	achter.	

Bart D. Verbrugge, De ver-
nieuwende keramiek van De 
Porceleyne Fles, 1891 - 1914
(Berbas, Reflet métallique, Jacoba, 
porselein biscuit en sectiel) 
BDV	projects,	via	Van	Haren	Publishing,	
's-Hertogenbosch,	 www.vanharen.net,	
2021
Paperback,	152	pagina's,	rijk	geïllustreerd,	
€	25,	ISBN	9789401807470

Eddy Engelsman

Een	boek	met	gedetailleerde	informatie	
over	 de	 periode	 1891-1914	 waarin	 De	
Porceleyne	 Fles	 te	 Delft	 vele	 nieuwe,	
maar	 ondergewaardeerde	 keramiek	 heeft	

BoEKBESpREKING (1)

Afb. 1. A.F. (Abraham) Gips, tegeltableau Alcmaria 
Victrix, met Stedemaagd en Mercurius en Cerex, 

uitv. Leon Senf, 9 m², oorspr. in gevel De Waag, nu in 
hal Stedelijk Museum Alkmaar, 1884.
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Mackintosh	en	de	Weense	Secession	(afb.	7).	
Op	 een	 gegeven	 moment	 nam	 de	

populariteit	van	al	die	producten	als	de	vazen	
geleidelijk	af.	Dat	kwam	door	het	ontstane	
dedain	 voor	 fabrieks-keramiek,	 en	 de	
toenemende	waardering	voor	keramiek	van	
individueel	werkende	'kunstpottenbakkers'.

Verbrugge	 heeft	 met	 andere	
verzamelaars	 voor	 het	 boek	 honderden	
voorwerpen	 bestudeerd.	 Van	 het	 Jacoba-
aardewerk zijn	50	modellen	voor	sierborden,	
ruim	200	modellen	voor	siertegels	en	circa	
150	voor	vazen	gevonden.	In	een	bijlage	zijn	
83	 modellen	 Jacoba	 vazen	 afgebeeld.	Van	
porselein	 biscuit	 zijn	 circa	 100	 modellen	
gevonden,	waarvan	in	een	tweede	bijlage	44	
modellen	zijn	afgebeeld.	

grondstoffen	 in	 plaats	 van	 ze	 kant	 en	
klaar	 te	 kopen.	 En	 daarnaast	 ontwikkelt	
hij	 nieuwe	 kleisamenstellingen	 zoals	 de	
kleisoort	grès.	Dit	grès	wordt	gebakken	op	
hoge	temperatuur	en	is	ook	bestand	tegen	
hoge	 temperaturen.	 Het	 rond	 1900	 veel	
gebruikte	 materiaal	 zit	 qua	 eigenschappen	
tussen	 aardewerk	 en	 porselein	 in.	 Het	
is	 ondoordringbaar	 voor	 de	 meeste	
vloeistoffen,	 zoals	 water	 en	 zuren.	 Ideaal	
voor	vazen	en	buitengevels.	

Vernieuwende keramiekproducten 
Berbas	 is	 in	 1891	 het	 eerste	

nieuwe	 product	 als	 resultaat	 van	 de	
glazuurexperimenten	 van	 Offermans.	
Meestal	 gaat	 het	 om	 vazen	 en	 pullen,	 die	
Adolf	le	Comte	heeft	vormgegeven.	Tijdens	
het	 bakproces	 vloeien	 de	 opgebrachte	
glazuren	in	verschillende	kleuren	enigszins	in	
elkaar	over.	Daarom	heten	ze	'loopglazuren',	
die	tot	'dromerige	kleurnuances'	leiden.	Een	

jaar	later	komt	een	variant	van	Berbas	op	de	
markt.	Opnieuw	met	een	door	Offermans	
ontwikkeld	glazuur.	Ditmaal	vazen	met	een	
metaalglansglazuur,	 ook	 wel	 lusterglazuur	
of	Reflet métallique genoemd.	Verbrugge:	'Ze	
hebben	geen	scherpe	overgangen,	waardoor	
het	glazurenspel	de	overhand	heeft.	Er	was	
dus	 duidelijk	 sprake	 van	 een	 eenheid	 van	
vorm	en	decoratief	effect	van	de	glazuren.'	
Le	Comte	sluit	met	zijn	vormgeving	aan	op	
de	glazuren	(afb.	2).	

Het	 Jacoba-aardewerk,	 meestal	 vazen,	 is	
eveneens	 ontworpen	 door	 Le	Comte.	Tot	
Jacoba	horen	ook	sierborden,	en	siertegels	
voor	 wandbekleding.	 Bij	 Jacoba	 worden	
met	 houten	 pennen	 lijnen	 en	 decoraties	
in	de	klei	gekerfd.	Tussen	de	lijnen	brengen	
de	 schilders	kleuren	aan,	 vrijwel	 altijd	met	
metaalglans.	 Het	 zijn	 gestileerde	 florale	
motieven,	doorgaans	 in	de	 stijl	 van	de	Art	
Nouveau	en	de	Duitse	Jugendstil	(afb.	3	t/m	
6).	 Het	 basismateriaal	 bestaat	 aanvankelijk	
uit	roodbakkende	klei	dat	bij	het	bakproces	
donkerrood	tot	grijs	wordt.	Later	zal	Heinz	
Mauser	sr.	een	veel	lichter	gekleurde	'scherf'	
voor	alle	drie	typen	producten	ontwikkelen.	
En	de	producten	worden	 later	ook	 in	het	
sterkere	grès	gemaakt.	

In	 het	 boek	 worden	 ook	 nog	 andere	
technieken,	 kleisamenstellingen	 en	 andere	
glazuren	 behandeld.	 Als	 voorbeeld	 het	
sieraardewerk	 van	 grès	 in	 porselein biscuit.	
Porselein biscuit is	 klei	 dat	 slechts	 eenmaal,	
zonder	glazuur,	wordt	gebakken.	Doorgaans	
is	biscuit	een	halffabricaat	dat	na	de	eerste	
keer	 bakken	 met	 glazuurverf	 beschilderd	
wordt	 en	 dan	 opnieuw	 wordt	 gebakken.	
Porselein biscuit dus	niet.	Het	ziet	er	dan	mat-
wit	uit.	Ze	werden	met	kleuren-decoraties	
beschilderd,	 met	 als	 contouren	 lijnen	 van	
goud.	De	 kleurige	 decors	 refereerden	 aan	
de	Art	Nouveau,	werk	van	Charles	Rennie	

(Vlnr)
Afb. 3. Adolf le Comte, Obusvormige Jacobavazen, 
modellen 71, 45 en 46, h ± 30 cm, ca. 1897-1910.
Afb. 4. Adolf le Comte, Jacoba-vaas, model 48, 
opschrift Omnia Faust, h 35,5 cm, 1891-1914. 
Afb. 5. Adolf le Comte, Jacoba-vaas, model 49, 
h 35 cm, 1891-1914.
Afb. 6. Adolf le Comte, Jacoba-vaas, model 84, 
h 33 cm, d 10 cm, 1891-1914. 

Afb. 2. Adolf le Comte, Berbas vaas met Reflet-
métallique-glazuur, 1897 (jaarmerk S). 

Afb. 7. Adolf le Comte, vaas, porselein biscuit,
 h 45 cm d 13 cm, 1900-1902.
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Leon	Senf.	 Vaker	 kom	 je	 eenvoudige	
opschrifttableaus	 van	 publieke	 gebouwen	
en	winkels	tegen,	ontworpen	door	Lambert	
Bodart	(1872-1945).	

Ook	 andere	 kunstenaars	 hebben	 voor	
De	Porceleyne	Fles	ontwerpen	gemaakt.	Jan	
Toorop	(1858-1928)	heeft	bijvoorbeeld	een	
serie	 van	drie	 grote	 tegeltableaus	voor	de	
Beurs	van	Berlage	in	Amsterdam	ontworpen	
(afb.	9).	

Zowel	 de	 ondergrond	 van	 de	
sectieltegel	 als	 de	 opgebrachte	 decoraties	
waren	 aanvankelijk	 van	 klei	 gemaakt	 die	
een	helderwitte	'scherf'	opleverde.	Vanwege	
bakproblemen	is	later	een	andere	kleimassa	
met	een	grijs-/lichtbruine	'scherf'	gebruikt.	

Om	 het	 samensmelten	 van	 de	 ver-
schillende	kleuren	van	de	glazuren	tijdens	het	
bakken	te	voorkomen	ontwikkelt	Mauser	sr.	
twee	 varianten	 op	 de	 sectieltechniek.	 De	
eerste	is	de	hollijntechniek.	Voor	de	contouren	
worden	met	penseel	 lijnen	van	zachte	was	
opgebracht.	Tijdens	 het	 bakken	 verbrandt	
de	was	en	verdwijnt.	De	lijnen	branden	iets	
in,	 waardoor	 het	 lijntje	 iets	 dieper	 in	 de	
klei	komt	te	liggen,	als	een	heel	dun	gootje.	
Zo	 ontstaan	 mooie	 afscheidingen.	 De	
tweede	 variant	 is	 de	 sectiel-cloisonné.	 Ook	
de	 cloisonné-techniek	 voorkomt	 dat	 de	
verschillende	 kleuren	 door	 elkaar	 vloeien.	

Hiertoe	worden	piepkleine	'dijkjes'	(cloisons	
=	 afscheidingen,	 tussenschotten)	 op	 de	
klei	 aangebracht,	 waartussen	 de	 vlakken	
met	 glazuren	worden	 ingevuld.	De	 'dijkjes'	
steken	 na	 het	 bakproces	 als	 opstaande	
randen	boven	het	oppervlak	uit	(afb.	10).	

Ondergewaardeerd
Volgens	Verbrugge	hebben	maar	weinig	

kunsthistorici	 de	 nieuwe	 producten	 de	
moeite	 waard	 gevonden	 om	 er	 in	 de	
vakpers	 over	 te	 schrijven.	 Als	 ze	 dat	 al	
deden,	dan	erkenden	ze	De	Porceleyne	Fles	
weliswaar	als	een	van	de	kraamkamers	van	
de	Art	Nouveau,	maar	ze	zijn	niet	werkelijk	
ingegaan	 op	 de	 essentiële	 wisselwerking	
tussen	de	 technische	vernieuwingen	en	de	
vormgeving.	

Verbrugge	 heeft	 de	 bestaande	 kennis	
verdiept	 en	 kennis	 uit	 publicaties	 van	
anderen	 kunnen	 corrigeren.	 Hij	 is	 er	
bovendien	 in	 geslaagd	 meer	 uniformiteit	
te	 brengen	 in	 de	 gebruikte,	 verwarrende	
terminologieën	 en	 fabriekscoderingen.	
Allerlei	 mysterieuze	 productiecodes,	
zonder	 duidelijk	 productiejaar,	 zijn	 in	 de	
bijlagen	 verduidelijkt.	 De	 sluier	 van	 het	
productiejaar	is	daardoor	opgelicht.	En	dat	
zal	 vele	 liefhebbers	 deugd	 doen.	 Dat	 alles	
maakt	het	boek	zeer	de	moeite	waard.

Het	 aantal	 voorwerpen	 dat	 van	 één	
model	is	gemaakt	varieert	sterk.	De	auteur	
schat	dat	van	de	minst	populaire	vijf	à	tien	
zijn	gemaakt	en	van	bijvoorbeeld	Jacoba-vaas 
model	 15	 ongeveer	 100.	 Bij	 het	 glazuren	
werden	er	overigens	vaak	variaties	op	het	
oorspronkelijke	ontwerp	gecreëerd.	

Sectieltegels
In	 de	 periode	 van	 1912	 tot	 1914	 nam	

de	vraag	naar	wandtegels	met	bijzondere	-	
gekristalliseerde	-	glazuren	toe.	Architecten	
als	 de	 Haagse	 architect	 Joh.	 Mutters	 jr.	
waren	enthousiast	over	die	 tegels.	 En	ook	
in	 vele	 andere	 landen	 kun	 je	 nog	 steeds	
tegeltableaus	van	De	Porceleyne	Fles	aan	en	
in	gebouwen	aantreffen.	Mauser	sr.	heeft	op	
basis	van	de	grès	kleimassa	een	nieuw	type	
weerbestendige	 tegel	 voor	 buitengevels	
ontwikkeld:	 de	 sectieltegels.	 Sectieltegels	
hebben	 een	 omtrek	 die	 de	 hoofdlijnen	
van	 de	 afgebeelde	 figuren	 volgt.	De	 naden	
lopen	als	het	ware	mee	met	die	omtrekken.	
'Gewone'	 tegeltableaus	 bestaan	 uit	
vierkante	of	rechthoekige	tegels	waarop	een	
afbeelding	 is	 geschilderd.	 De	 afbeeldingen	
zijn	dan	'hinderlijk	doorsneden'	door	naden.	
Ze	zijn	mat	en	ongeglazuurd.	Ook	die	tegels	
zijn	enthousiast	ontvangen.	In	allerlei	steden	
zijn	 die	 tegeltableaus	 nog	 steeds	 vanaf	
de	 straat	 te	 zien	 (afb.	 8).	 Gesigneerd	met	
'Joost.	Thooft.	&	Labouchere.	Delft.'	of	met	
het	 monogram	 'TL'	 in	 een	 karakteristiek	
pulletje.	Met	prachtige	afbeeldingen,	meestal	
ontworpen	door	Le	Comte	en	 later	door	

Afb. 10. Lambert Bodart 
(wsch.), detail van één van de 

twee schouwen met sectiel-
cloisonné in Villa Casa Maria, 
Zeekant, Scheveningen, arch. 

Joh. Mutters jr. (1903), 
ca. 1905.

Afb. 8. Adolf le Comte, sectieltegeltableau Van 
Houten's cacao, Stationsweg 2, Bussum, 1902. 

Afb. 9. Jan Toorop, het Verleden 
(de Ruilhandel), één van drie 
sectieltableaus in de Beurs 
van Berlage, 200 x 300 cm, 
Damrak, Amsterdam, 1903. 
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de	bekende	Berlagebrug	te	ontwerpen.	Plan	
Zuid	voorzag	in	kaarsrechte	nauwe	straten	
en	langwerpige	harmonische	woonblokken,	
doorsneden	 door	 enkele	 brede,	 drukke	
hoofdassen	 met	 pleinen,	 en	 daarachter	
rustig	gelegen	buurten.	

Ruim	 tweehonderd	 andere,	 bevlogen	
architecten	 zoals	 Jan	 Gratama,	 Michel	 de	
Klerk,	 Jo	 van	 der	 Mey,	 Jan	 Staal	 en	 Piet	
Zanstra	mochten	hun	kunsten	vertonen	in	
de	vele	wooncomplexen.	

Het	 verheffingsideaal	 steeg	 tot	
ongekende	 hoogte.	Woningen	 waren	 niet	
genoeg,	 de	 arbeiders	moesten	 ook	 kennis	
kunnen	 nemen	 van	 kunst	 en	 cultuur.	
Overal	werden	bouwsculpturen	aan	gevels	
aangebracht	 en	 beelden	 in	 de	 openbare	
ruimte	 geplaatst.	 Gebouw	 en	 kunstwerk	
vormen	 één	 geheel.	 Elk	 complex	 is	 zo	
een	 Gesamtkunstwerk	 geworden.	 Veel	
kunstenaars	waren	destijds	armlastig,	en	zo	
konden	ook	zij	profiteren	van	de	ongekende	
bouwactiviteiten	in	die	jaren.	

Beeldhouwers niet genoemd
Van	bijna	elk	huizenblok	in	Plan	Zuid	is	de	

architect	bekend.	Maar	de	kunstenaars	die	
al	 die	 beeldhouwwerken	maakten	worden	
vaak	niet	genoemd.	Wel	op	het	netvlies	staan	
bij	 velen	 de	 beelden	 van	 de	Amsterdamse	
stadsbeeldhouwer	Hildo	Krop,	en	de	meer	
dan	220	bruggen	van	architect	Piet	Kramer.	
Van	 Hildo	 Krop	 (1884-1970)	 staan	 veel	
beeldhouwwerken	 in	 de	 gids,	 zoals	 een	
meisje	 dat	 de	 benen	 van	 een	 steigerend	
paard	stevig	in	haar	greep	houdt	(afb.	1).	Een	

symbool	 van	onbevangenheid	 in	 het	 leven.	
Ze	 laat	 zien	hoe	 sterk	 ze	 is.	Volgens	Krop	
een	symbool	van	hoe	de	mens	de	krachten	
en	de	wildheid	van	het	leven	kan	beheersen.	
Hoofdmoot	 in	de	gids	zijn	de	beelden	van	
vele	andere	kunstenaars,	onder	wie	Louise	
Beijerman,	 Willem	 Brouwer,	 Jaap	 Kaas,	
Flip	 ten	Klooster,	Theo	 van	 Reijn,	 John	 en	
Antoon	Rädecker	en	Bernard	Richters.

Volgens	 de	 auteurs	 is	 het	 de	 veelheid	
en	diversiteit	die	de	wandeling	of	fietstocht	
door	 Plan	 Zuid	 tot	 een	 verrassende	
ontdekkingstocht	 maakt.	 Het	 boek	 draagt	

Ton Heijdra en Alice Roegholt, 
De Verbeelding van Plan Zuid, 
Kunstroute langs de Amsterdamse 
School
Uitgave	 Museum	 Het	 Schip,	 2021,	 216	
pagina's,	21,5	x	12,5	cm,	rijk	geïllustreerd	
met	 foto's	 van	 Wendingen-fotografen	
Gert-Jan	 Lobbes	 en	 Marcel	Westhoff,	
€	20,	
ISBN:	 9789082921137.	 O.a.	 webshop	
Museum	Het	Schip.

Eddy Engelsman

In boeken over de architectuur van de 
Amsterdamse School komen de beelden en 
reliëfs aan die gebouwen er wat bekaaid af. 
Dat is jammer, want ze zijn een onlosmakelijk 
onderdeel van de architectuur. Museum Het 
Schip heeft nu een mooie wandel- en fietsgids 
met routes langs beeldhouwwerken in het 
wereldberoemde Plan Zuid in Amsterdam 
uitgebracht. 

Arbeiderspaleizen
Aan	 het	 begin	 van	 de	 twintigste	

eeuw	 groeide	 de	 bevolking	 van	
Amsterdam,	 dus	 moesten	 er	 woningen	
worden	 gebouwd.	 De	 inspirerende	
sociaaldemocratische	 wethouders	 voor	
volkshuisvesting	 en	 stadsontwikkeling	
Floor	 Wibaut	 ('Wie	 bouwt?	 Wibaut!')	
en	 Monne	 de	 Miranda	 vonden	 dat	
arbeiders	 goede	 en	 mooie	 huisvesting	
verdienden	 en	 stimuleerden	 omvangrijke	
sociale	 woningbouw.	 H.P.	 Berlage	 kreeg	
opdracht	 een	 stedenbouwkundig	 plan	
voor	 stadsuitbreiding	 te	maken:	 Plan	Zuid.	
Het	 bestaat	 uit	 een	 aantal	 wijken:	 de	
Rivierenbuurt	(bij	de	RAI),	de	Stadionbuurt	

(bij	het	Olympisch	Stadion),	de	Apollobuurt	
en	 een	 deel	 van	 de	 Nieuwe	 Pijp.	 De	
Gemeenteraad	 nam	 het	 uitbreidingsplan	
uiteindelijk	 in	 1917	 aan,	 nadat	 Berlage	 het	
een	 aantal	 malen	 had	 moeten	 wijzigen.	
Verscheidende	woningbouwverenigingen	als	
Rochdale	en	Eigen	Haard	gaven	opdrachten	
voor	 de	 sociale	 woningbouw.	 Er	 verrezen	
ware	 'arbeiderspaleizen'.	 Ze	 waren	 vaak	
nog	mooier	dan	de	middenstandswoningen	
en	luxe	villa's	die	er	in	Plan	Zuid	evengoed	
werden	gebouwd.	

Omdat	 Berlage	 het	 plan	 had	 gemaakt	
mocht	 hij	 zelf	 geen	 gebouwen	 voor	 Plan	
Zuid	ontwerpen.	Men	gunde	hem	wel	de	eer	

BoEKBESpREKING (2) Afb. 1. Hildo Krop, Meisje met steigerend paard, 
Muzenplein, ca. 1931. 
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Museum	Het	Schip	heeft	De Verbeelding 
van Plan Zuid uitgebracht	ter	gelegenheid	van	
het	verkrijgen	van	de	officiële	museumstatus	
van	 De	 Dageraad.	 In	 dat	 gebouw	 is	 een	
permanente	 expositie	 geopend	 over	 de	
architectuur	en	kunst	in	Plan	Zuid.

Het	 boek	 heeft	 een	 handzaam	
formaat	 en	 is	 prachtig	 vormgegeven:	 met		
overzichtelijke	 stads	platte	grondjes,	 een	
groot	lettertype	(handig	voor	onderweg)	en	
prachtige	foto's	met	duidelijke	uitleg	-	soms	
kort,	soms	wat	langer.	

Wilde	u	altijd	al	die	prachtige	beelden	en	
reliëfs	aan	de	gebouwen	en	in	de	openbare	
ruimte	in	Amsterdam	bekijken,	maar	u	wist	
niet	goed	waar	te	beginnen?	Dan	is	dit	boek	
een	echte	aanrader.	

daar	 zeker	 aan	 bij.	
De	 talloze	 decoraties	
maken	 de	 uitzonderlijke	
architectuur	 in	 Plan	
Zuid	 nog	 uitzonderlijker.	
De	 beelden	 prikkelen	
ook	 de	 fantasie	 en	 zijn	
soms	 humoristisch	
en	 vol	 symboliek.	 Jan	
Trapman	 (1879-1943)	
symboliseerde	 in	 een	
'Kangoeroe	 met	 jong'	
de	 geborgenheid	 van	
de	 huisvesting	 van	 de	
woningbouwcorporatie	
Eigen	 Haard	 (afb.	 2).	 Er	
zijn	 ook	 veel	 dieren	 afgebeeld,	 zoals	 een	
'Roofvogel	met	slang'	van	Jaap	Kaas	(1898-
1972)	 (afb.	 3).	Vaak	 verwijzen	 de	 beelden	
naar	 saamhorigheid	 of	 naar	mythologische	
verhalen,	met	 een	muze	 en	 een	 faun.	Veel	
beelden	 zijn	 geïnspireerd	 op	 straatnamen	
van	 Griekse	 goden	 en	 helden.	 Zo	maakte	
Willem	 IJzerdraat	 (1872-1948)	 een	
sluitsteen	met	twee	mythologische	figuren:	
Pan	en	 Syrinx	 (afb.	 4).	De	herdersgod	Pan	
was	verliefd	op	de	nimf	Syrinx.	Juist	toen	hij	

haar	wilde	omarmen	veranderden	de	goden	
Syrinx	in	riet	en	omhelsde	Pan	slechts	het	
rietgewas.	Hij	sneed	de	stengels	af,	en	bond	
ze	bij	elkaar	en	maakte	er	een	panfluit	van,	
waarop	hij	liefdesliederen	blies.	

Routes
Alle	zes	korte	routes,	

die	 op	 elkaar	 aansluiten,	
beginnen	 en	 eindigen	
bij	 De	 Dageraad,	 het	
prachtige	 gebouw	 van	
de	 gelijk	namige	 woning-
stichting.

Afb. 4. Willem IJzerdraat, Pan en Syrinx, sluitsteen 
boven poort complex woningcorporatie Eigen 
Haard, Jan Lievensstraat, 1924.

Afb. 3. Jaap Kaas, Roofvogel 
met slang, sluitsteen poort 
Olympiakade en Simsonstraat, 
arch. Jan Gratama, 1925/26.

Afb. 2. Jan Trapman, Kangoeroe met jong, 
woningcorporatie Eigen Haard, arch. Ph. Hamers 

i.s.m. Nico Lansdorp, hoek Jan Lievensstraat en 
Granaatstraat, 1928.

Gebouwen	 in	 de	 stijl	 van	 de	
Amsterdamse	 School	 zijn	 in	 de	 provincie	
Groningen	 volop	 te	 vinden.	 De	 afgelopen	
jaren	 zijn	 er	 ook	 heel	 wat	 publicaties	
over	 verschenen.	 Enkele	 daarvan	 zijn	 in	
Rond 1900	 in	 de	 rubriek	Boekbesprekingen	
uitvoerig	 de	 revue	 gepasseerd.	 De	 VVV	
van	de	Noord-Groningse	 stad	Delfzijl	 pikt	
een	graantje	mee	van	die	populariteit	met	
de	 uitgave	 van	 een	 folder	 met	 een	 korte	
wandelroute	 van	 ±	 2,5	 km.	 Alle	 panden	
liggen	 mooi	 dicht	 bij	 elkaar.	 Jammer	 is	
wel	dat	nergens	de	naam	van	de	architect	

NIEUWE UITGAVEN

Wandelroute 
Amsterdamse School Delfzijl
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Mankes	 dromerige,	 verstilde	 en	 ingetogen	
schilderijen,	 die	 sterk	 aan	 zijn	 werk	
schatplichtig	zijn,	aldus	de	auteur.	Haar	werk	
is	gevarieerd	en	 interessant.	Zo	maakte	ze	
wanddecoraties	 in	 kinderkamers	 van	 het	
schip	de	Indrapoera.	Haar	werk	straalde	aan	
het	begin	van	haar	carrière	nog	vrolijkheid	
uit.	 In	 haar	 latere	 sociaal-realistische,	
maatschappijkritische	 schilderijen	 toont	
ze	 haar	 meesterschap,	 'omdat	 ze	 daarbij	
los	 lijkt	 te	 komen	 van	 haar	 voorbeelden.'	
Als	een	van	de	Veerse Joffers schilderde	ze	
het	fijnzinnige	(Zeeuwse)	Meisje met geiten 
(afb.).	 Als	 een	 onbekende	 kunstenares	
stierf	ze	in	1962.	Pas	na	haar	dood	werd	ze	
bekend.	Een	 selectie	 van	haar	werk	wordt	
in	2022	geëxposeerd	 in	de	 tentoonstelling	
Vrouwenpalet in	 Museum	 Dr8888	 en	
Museum	De	Wieger	in	Deurne.	Dit	nummer	
met	elf	mooie	afbeeldingen	van	haar	werk	is	
alvast	een	goede	kennismaking.	We	komen	
daarnaast	heel	wat	over	het	boeiende	leven	
van	deze	eigenzinnige	vrouw	aan	de	weet.		

Marie	 Kuyken	 (1898-1988)	 is	 een	 van	
de	 meest	 onderbelichte	 ontwerpers	 uit	
ons	land.	.Ze	maakte	honderden	ontwerpen	
voor	 behang	 en	 textiel,	 onder	meer	 voor	
de	 beroemde	 kunstenaars	 collecties	 van	
Rath	 en	 Doodeheefver.	 Ze	 begon	 haar	
carrière	in	het	familiebedrijf	van	haar	vader,	
Wilhelm	Kuyken	Junior,	een	graveerderij	van	
walsen	 en	 blokken	 voor	 het	 drukken	 van	
behangpapier.	Ze	onderscheidde	 zich	 voor	
het	 eerst	 met	 haar	 decoratieve	 panelen,	
uitgevoerd	door	de	firma	in	een	cloisonné-
techniek.	 Tussen	 1918	 en	 1921	 maakte	

Marie	een	80	tal	paneelontwerpen	die	een	
duidelijke	 invloed	 van	 de	 Amsterdamse	
School	 tonen.	 Ze	 stellen	 gestileerde	
planten,	dieren	en	fabeldieren	voor.	Vol	van	
kleur	 en	 fantasie,	 worden	 ze	 beschouwd	
als	een	voorbeeld	van	exotisme	binnen	de	
Nederlandse	art	deco.

	 In	 deze	 publicatie	 worden	 niet	 alleen	
de	 panelen,	 maar	 ook	 de	 carrière	 van	 de	
ontwerpster	 belicht,	 in	 de	 context	 van	 de	
artistieke	 ontwikkeling	 van	 een	 bijzondere	
familiebedrijf,	 waarop	 Marie	 gedurende	
meer	dan	40	 jaar	 een	 kunstzinnig	 stempel	
drukte.

en	 het	 jaar	 van	 de	 bouw	 is	 vermeld.	 Op	
de	 vraag	 naar	 de	 reden	 bleef	 de	VVV	 het	
antwoord	schuldig.	Niet	te	downloaden	van	
de	website,	dus	schriftelijk	aanvragen	bij	de	
VVV	 (vvvdelfzijl@topvangroningen.nl)	 of	
ter	plekke	halen	bij	de	VVV	op	Zeebadweg	7.	

De	tijdschriften	van	Museum	Belvédère	
in	Heerenveen-Oranjewoud	zijn	altijd	mooi	
vormgegeven	en	verrassend	interessant.	Net	
zo	mooi	vormgegeven	en	interessant	als	het	 moderne	museumgebouw	zelf.	Tijd	om	voor	

dat	blad	 in	het	algemeen	eens	aandacht	te	
vragen.	Op	dit	moment	loopt	in	het	museum	
nog	de	tentoonstelling	De dieren en de ziel 
der dingen van	Jan	Mankes	(1889-1920),	die	
in	De	Knijpe,	op	een	steenworp	afstand	van	
het	museum	heeft	 gewoond.	 In	het	 laatste	
nummer	staat	een	aantal	artikelen	van	Susan	
van	den	Berg	over	de	verwantschap	van	Jan	
Mankes	met	 andere	 schilders.	Mankes	was	
zelf	 geïnspireerd	 door	 Floris	 Verster	 en	
Theo	van	Hoytema.	Verwantschap	is	er	ook	
met	Jan	Wittenberg,	met	wie	hij	in	dezelfde	
klas	op	de	kunstopleiding	in	Den	Haag	zat.	
Eén	artikel	over	de	schilder(es)	Jemmy	van	
Hoboken	 (1900-1962),	 die	 meer	 dan	 tien	
jaar	 na	 de	 dood	 van	Mankes	 in	 hem	 haar	
voorbeeld	 zag	 springt	 er	 met	 20	 pagina's	
uit.	 Het	 maakt	 dit	 nummer	 alleen	 al	 de	
moeite	waard.	Van	Hoboken	maakte	net	als	

Jemmy van Hoboken, Meisje met geiten, 
olieverf op doek, 60 x 52 cm, 1938, part. collectie, 

foto: Mark Smit Kunsthandel, Ommen.

MB tijdschrift van Museum 
Belvé  dère, samenstelling en 
redactie Susan van den Berg en 
Han Steenbruggen
Juli	 2021,	 13e	 jaargang,	 nummer	 42,	
met	 een	 aantal	 artikelen	 over	 Jan	
Mankes	 en	 verwante	 schilders,	 45	
pagina's,	 22,5	x	22,5	cm,	 abonnement,	
drie	 nummers	 à	 €	20	 per	 jaar	 (geen	
losse	 verkoop),	 gratis	 voor	Vrienden	
van	Museum	Belvédère	(€	55	per	jaar).	
ISSN	18770983

Thierry Kuyken en Martijn de Rooi 
(red.), Marie Kuyken, Cloisonné
Uitgever:	 Uelenbeck	 uitgevers.	 2021,	
72	 pagina's,	 rijk	 geïllustreerd,	 €	14,95,	
ISBN	9789083173603

Peter C.L. van der Ploeg, Club 
De Tien, vergeten succes van 35 
Gooise schilders
Uitgeverij	 van	Wijland	 2021,	 120	 blz.,	
rijk	geïllustreerd,	€	18,95,	
ISBN	9789077285572
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Hendrik	Willem	Mesdag	met	een	Brusselse	
onderneming	 een	 contract	 voor	 het	
vervaardigen	 van	 een	panorama	 van	114,5	
meter	 in	 het	 rond	 en	 14,60	 meter	 hoog	
(1700	m2)	met	 een	 'maritiem'	onderwerp.	
Het	is	het	Scheveningse	strand	en	het	oude	
vissersdorp	Scheveningen	op	de	rand	van	de	
moderne	 tijd	 geworden,	 geschilderd	 vanaf	
het	 Seinpostduin.	 In	 Museum	 Panorama	
Mesdag	stap	je	de	negentiende	eeuw	binnen.	
Het	 boek	 De schilders van het Panorama 
van Scheveningen is	 de	 biografie	 van	 dit	
kunstwerk.	Voor	het	eerst	wordt	het	verhaal	
van	 de	 totstandkoming	 van	 het	 Panorama	
verteld.	 Hoe	 Mesdag	 deze	 commerciële	
klus	 aannam	 en	 zijn	 organisatietalent	 liet	
zien.	 Deze	 rijk	 geïllustreerde	 publicatie	
is	 vooral	 ook	 een	 eerbetoon	 aan	 de	
samenwerking	 met	 de	 vier	 kunstenaars	
met	wie	Mesdag	aan	deze	opdracht	werkte	
en	 het	 doek	 in	 slechts	 enkele	 maanden	
voltooide:	 zijn	 vrouw	 Sientje	 Mesdag-van	
Houten,	 George	 Hendrik	 Breitner,	 zijn	
vriend	 Bernard	 Blommers	 en	 Théophile	
de	Bock.	 Elk	had	een	eigen	deskundigheid.	
Aan	alle	wordt	een	apart	hoofdstuk	gewijd.	
Niet	eerder	zijn	ze	zo	uitgebreid	in	relatie	

tot	Mesdag	bestudeerd:	hun	bijdragen,	hun	
samenwerking	 met	 de	 grote	 meester,	 en	
hoe	 het	 werken	 aan	 het	 Panorama	 hun	
verdere	 carrières	 positief	 heeft	 beïnvloed.	
Eindelijk	zijn	ze	op	waarde	geschat.	

VVNK-leden	 hebben	 op	 8	 juli	 jl.	 over	
de	gelijknamige	 tentoonstelling	 in	Museum	
Panorama	 Mesdag	 een	 lezing	 bijgewoond	
en	 de	 tentoonstelling	 bezocht.	 De	
tentoonstelling	 is	 inmiddels	 beëindigd.	 Zie	
elders	in	dit	nummer	ook	Een middeleeuws 
wandtapijt van Mesdag voor over Blommers.

De	monografie	van	de	schilder	Leendert	
Scheltema	is	geschreven	door	conservator	
Maarten	van	der	Schaft	bij	de	gelijknamige	
tentoonstelling.	 Nog	 t/m	 2	 januari	

Deze	 publicatie	 geeft	 de	 geschiedenis	
weer	 van	 een	 vergeten	 groep	 schilders,	
die	van	1903	 tot	1918	actief	waren	 in	het	
Gooi.	 Zij	 verenigden	 zichzelf	 in	 "Club	 De	
Tien",	 opgericht	 door	 de	 charismatische	
schilder	August	 Le	Gras	 (1864-1915),	met	
als	 streven	 kunst	 onder	 de	 mensen	 te	
brengen	 en	 natuurlijk,	 brood	 op	 de	 plank.	
Club	 de	Tien	 was	 in	 de	 ruim	 vijftien	 jaar	
van	 haar	 bestaan	 een	 succesvolle	 groep	
met	 zo'n	 35	 leden,	 die	 door	 het	 hele	
land	 meer	 dan	 tachtig	 tentoonstellingen	
organiseerde.	 Uitgangspunt	 voor	 dit	 boek	
waren	 vier	 artikelen,	 gepubliceerd	 in	 het	
kwartaalbericht	 van	 de	 Historische	 Kring	
Laren.	Auteur	Peter	van	der	Ploeg	heeft	de	
inhoud	hiervan	deels	herschreven	en	waar	
mogelijk	 aangevuld	 met	 nieuwe	 vondsten.	
Deze	 unieke	 uitgave	 bevat	 veel	 illustraties,	
levert	een	prachtig	tijdsbeeld	op.

Je	hoort	wel	eens	dat	men	het	Panorama	
Mesdag	 als	 een	 toeristische	 attractie	
beschouwt.	 Een	 groot	 misverstand.	 Het	
is	 een	 iconisch	 kunstwerk	 van	 de	 Haagse	
School.	 Mesdag	 zelf	 beschouwde	 het	 als	
zijn	belangrijkste	kunstwerk,	omdat	het	de	
natuur	zo	groots	verbeeldt.	In	1880	tekende	

Detail Panorama van Scheveningen: links 
Haringkade en rechts het dorp Scheveningen.

Suzanne Veldink & Laura Prins 
(red.), met bijdragen van Titia van 
Lier, Evelien Visser en Boudewien 
Goslings, De schilders van het 
Panorama van Scheveningen.
Uitgevers:	 Scriptum	Art	 Books,	 2021,	
192	pagina's,	rijk	geïllustreerd,	€	29,95,	
SBN	9789463190824

Maarten van der Schaft, Leendert 
Scheltema, Expressionist van 
het Westlands landschap - van 
Ameland tot Wateringen
Uitgever:	 Westlands	 Museum,	 2021,	
100	blz.,	€	15,	ISBN	9789082272697
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gebracht.	Het	bestond	uit	35	verschillende	
onderdelen	 met	 circa	 90	 activiteiten.	 De	
belangstelling	 voor	dit	 evenement,	dat	een	
financiële	 bijdrage	 had	 gekregen	 van	 de	
VVNK,	was	groot,	want	bijna	alle	activiteiten	
waren	 uitverkocht.	 Er	 waren	 diverse	
lezingen	 (o.a.	 over	 Jan	Toorop	 en	 over	 de	
kruisbestuiving	van	de	kunst	uit	Ned.	Indië	
en	Nederlandse	Art	Nouveau),	verschillende	
wandelingen,	 fietstochten,	 rondvaarten	 en	
er	 reden	 historische	 trams.	Verder	 waren	
er	meerdere	workshops	(o.a.	linoleumdruk,	
lithografie	 en	 glas	 in	 lood),	 en	 theater/
muziekvoorstellingen	 over	 schrijvers	 en	
dichters.	 De	 organisatie	 had	 een	 eigen	
'Galerie	l'Art	Nouveau	temporaire'.	Het	Van	
Marken	Museum	i.o.	vertelde	er	het	verhaal	
over	de	onlangs	opgedoken	panelen	van	de	
Delftsche	 Nijverheid,	 destijds	 ook	 in	 Den	
Haag	getoond.	Het	is	de	bedoeling	dat	over	
die	 panelen	 in	 het	 volgende	 nummer	 van	
Rond 1900	 een	 artikel	 verschijnt.	 Diverse	
leden	 van	 de	 VVNK	 1900	 hebben	 deze	
galerie	bezocht	en	deelgenomen	aan	andere	
activiteiten.	 Volgend	 jaar	 zal	 het	 Festijn	
weer	plaatsvinden	rond	10	juni:	Wereld	Art	
Nouveaudag.	 U	 blijft	 op	 de	 hoogte	 via	 de	
nieuwsbrief	www.feestderpoezie.nl.

2022	 te	 zien	 in	 het	Westlands	 Museum,	
Honselersdijk;	zie	de	Tentoonstellingsagenda.	

Leendert	 Scheltema	 (1876-1966),	
geboren	 op	 Ameland,	 kwam	 op	 zijn	 11e	
naar	Wateringen	 in	 het	Westland,	waar	 hij	

de	 rest	 van	 zijn	 leven	 bleef	 wonen.	 Met	
zijn	pittoreske	 tuinbouwlandschap,	vaarten,	
bruggetjes	 en	 historische	 kerken,	 was	
het	Westland	 in	 de	 19e	 en	 20e	 eeuw	een	
soort	 schilderskolonie	 -zoals	 'Barbizon'	
dat	 voor	 schilders	 uit	 Parijs	 was-	 voor	
schilders	 uit	 het	 nabijgelegen	 Den	 Haag	
en	 Delft.	 Scheltema	 was	 een	 bijzondere	
Westlandse	 kunstschilder	 met	 een	 helder	
kleurenpalet,	 met	 tot	 de	 verbeelding	
sprekend	expressionistisch	werk.	Scheltema	
zag	 zichzelf	 als	 een	 beoefenaar	 van	
moderne	 kunst.	 Hij	 ging	 zijn	 eigen	 weg,	
met	 invloeden	 van	Van	 Gogh,	 maar	 bond	
zich	niet	aan	enig	'isme'.	Hij	onderscheidde	
zich	 door	 te	 excelleren	 in	 Westlandse	
landschappen	 neigend	 naar	 abstractie	 (afb.	
1),	in	portretten	en	in	duingezichten	uit	zijn	
geboorte-eiland	Ameland,	zijn	tweede	liefde	
(afb.	2).	Scheltema	was	een	bescheiden	man,	
en	 leidde	 een	 sober	 leven.	Maar	 hij	 stond	
midden	in	het	moderne	kunstenaarsleven	en	
had	veelvuldig	contact	met	gerenommeerde	
kunstenaars.	 In	tegenstelling	tot	zijn	kunst-
vrienden	 en	 leermeesters	 zoals	 Vilmos	
Huszár	en	 Jan	Toorop	met	wie	hij	werkte,	
heeft	 hij	 echter	 nooit	 landelijke	 en	
internationale	bekendheid	gekregen.	Toorop	
schreef	over	zijn	werk:	"Er	is	veel	moois	en	
zuivers	in	Scheltema's	werk."

Afb. 1. Leendert Scheltema, Twee bomen (langs de 
Zweth), olie op doek, 37 x 45 cm, waarschijnlijk 
rond 1920, Collectie Gemeente Ameland, foto 
Westlands Museum.

Afb. 2. Leendert Scheltema, Amelands strand, olie 
op paneel, 22 x 34 cm, 1916, Collectie Museum 
Belvédère, Heerenveen, bruikleen Boersma Adema 
Stichting, Leeuwarden, foto Museum Belvédère.

Art Nouveau Festijn Den Haag 
succes

Van	2	t/m	5	september	jl.	werd	in	Den	
Haag	 voor	 de	 derde	 keer	 het	 evenement	
"Art	 Nouveau	 Festijn	 -	 Den	 Haag	 rond	
1900"	 gehouden.	 De	 VVNK-leden	 zijn	
daarvan	 via	 de	 e-mail	 op	 de	 hoogte	

KoRTE MEDEDELING

Amersfoort	-	Mondriaanhuis
033-4600170	/	www.mondriaanhuis.nl
Mondriaan en WO II; t/m 31 
december.
Het	Mondriaanhuis	toont	een	bescheiden	

tentoonstelling	 over	 Piet	 Mondriaan	 en	
de	Tweede	Wereldoorlog.	 Mondriaan	 was	
met	twee	werken	vertegenwoordigd	op	de	
tentoonstelling	 'Entartete	 Kunst'	 in	 1937	
in	 München,	 die	 was	 georganiseerd	 door	
de	 nazi's	 om	 het	 morele	 verval	 van	 de	
moderne	kunst	te	laten	zien.	Hij	voelde	zich	
niet	veilig	en	vluchtte	in	1938	naar	Londen	
met	in	een	kist	de	schilderijen	waar	hij	op	
dat	moment	aan	werkte,	en	vervolgens	naar	
Amerika.	 Daar	 wist	 hij	 zich,	 inmiddels	 68	
jaar,	nogmaals	te	vernieuwen	en	maakte	hij	
zijn	 meesterwerk	Victory	 Boogie	Woogie.	
Als	mens	en	op	het	artistieke	vlak	was	hij	
steeds	 op	 zoek	 naar	 balans	 en	 evenwicht.	
Mondriaan	was	er	van	overtuigd	dat	kunst	
in	 de	 juiste	 compositie	 en	 verhoudingen	
kon	bijdragen	aan	de	harmonie	in	de	wereld.

TENTooNSTELLINGAGENDA 
per oktober 2021
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omstreeks	 1900	 de	 eerste	 bh's	 op	 de	
markt	 kwamen.	 Tegelijkertijd	 laat	 deze	
tentoonstelling	ook	een	veranderende	kijk	
zien	op	hygiëne	en	de	positie	van	de	vrouw	
door	 de	 eeuwen	 heen.	 Door	 de	 komst	
van	 de	 wasmachine	 en	 de	 opkomende	
massaproductie	 is	 lingerie	 langzamerhand	
uitgegroeid	 tot	 een	 fashion-item.	 Deze	
tentoonstelling	 is	 tot	 stand	 gekomen	 in	
samenwerking	 met	 drs.	 Dirk	 Jan	 List	 van	
HiLiCoN	 (Historische	 Lingerie	 Collectie	
Nederland).	Zijn	collectie	omvat	meer	dan	
30	jaar	wetenschappelijk	onderzoek.	

Drachten	-	Museum	Dr8888
0512-515647	/	www.museumdrachten.nl
Even goede vrienden; 15 oktober 
t/m 9 januari 2022.
In	 de	 tentoonstelling	 belicht	 Museum	

Dr8888	 bijzondere	 vriendschappen	 en	
samenwerkingen	 tussen	 kunstenaars.	 Hoe	
beïnvloedden	 kunstenaars	 elkaar	 en	 wijkt	
dit	af	van	hun	 individuele	kunstuitingen?	 In	
de	collectie	van	het	museum	bevinden	zich	
talloze	 voorbeelden,	 zoals	 die	 tussen	 de	
gebroeders	Rinsema	uit	Drachten	en	Theo	
van	 Doesburg,	 en	 tussen	 Kurt	 Schwitters	
en	 zijn	 vriendschapsbanden	met	Drachten.	
Aanleiding	 voor	 de	 tentoonstelling	 is	 een	
intrigerend	object	uit	de	eigen	collectie.	Het	
verjaardagscadeau	 van	 Nell	 Supheert	 aan	
haar	man	Hendrik	Werkman:	een	map	gevuld	
met	werken	 van	diverse	Ploegkunstenaars,	
onder	 meer	 van	 Alida	 Pott	 (1888-1931)	
(afb.).	Zij	wist	14	van	de	destijds	23	 leden	
van	De	Ploeg	 te	 strikken	om	een	bijdrage	
te	 leveren.	 Zelf	 versierde	 ze	 de	 map	 met	
borduurwerk.

Maar	 ook	 het	 kunstenaarscollectief	
Nachtboot,	 actief	 in	 de	 'wilde'	 jaren	
zestig	 levert	 mooie	 verhalen	 op.	 Ook	 te	
zien	 zijn	 hedendaagse	 samenwerkingen	
door	 masterstudenten	 van	 het	 Frank	

Mohr	 instituut	 voor	 Voortgezet	 Hoger	
Kunstonderwijs,	 Onderzoek	 en	 Nieuwe	
Media	 van	 de	 Groninger	 (kunst)Academie	
Minerva.

Haarlem	-	ABC	Architectuurcentrum	
Haarlem
023-5340584	/	
www.architectuurhaarlem.nl
100 jaar Patrimoniumbuurt - 
tuindorp in Haarlem-Noord; t/m 
16 januari 2022.
Honderd	 jaar	 geleden	 werd	 ten	

noorden	 van	 het	 Haarlemse	 centrum	
de	 wijk	 Rozenhagen	 gebouwd	 door	 de	
gereformeerde	woningstichting	Patrimonium.	
Het	 tuindorp	 met	 318	 arbeiders-
woningen,	 vijf	 winkelwoningen	 en	 81	

Amsterdam	-	Museum	het	Schip
020-6868595	/	www.hetschip.nl
Een monument voor de burge-
meester; t/m 31 december 2021.
NB: Startlocatie: Museum De 
Dageraad.
Museum	 De	 Dageraad	 organiseert	

een	 expositie	 en	 activiteitenprogramma	
rondom	 de	 honderdste	 sterfdag	 van	 de	
Amsterdamse	burgemeester	Tellegen.

Burgemeester	 ir.	 Jan	Willem	 Cornelis	
Tellegen	 was	 een	 bevlogen	 en	 sociaal	
leidsman.	 Hij	 begon	 zijn	 carrière	 in	
Amsterdam	 in	 1901	 als	 directeur	 van	 de	
Dienst	 Bouw-	 en	Woningtoezicht.	 Hij	 had	
een	belangrijke	rol	in	het	realiseren	van	vele	
nieuwe	woningen	voor	arbeiders	volgens	de	
eisen	van	de	Woningwet	uit	1901.

Hij	betrok	jonge,	bevlogen	architecten	bij	
de	bouw	van	deze	woningen,	en	stelde	daarbij	
vooral	schoonheid	voorop.	Het	creëren	van	
een	 schone	 en	 fraaie	 woonomgeving	 zou	
leiden	tot	blije	en	tevreden	bewoners,	wat	
weer	zou	helpen	bij	het	verbeteren	van	hun	
positie	in	de	maatschappij.	Een	filosofie	die	
ook	bij	de	architecten	van	de	Amsterdamse	
School	hoog	in	het	vaandel	stond.

Tellegen	 maakte	 zichzelf	 geliefd	 met	
zijn	 manier	 van	 besturen,	 en	 Amsterdam	
was	 dan	 ook	 geschokt	 toen	 hij	 stierf.	 Al	
snel	 werd	 besloten	 tot	 het	 realiseren	 van	

een	monument	 om	 hem	 eer	 aan	 te	 doen.	
Architect	 Piet	 Kramer	 en	 de	 beeldend	
kunstenaars	 Chris	 van	 der	 Hoef	 en	
Hendricus	 Jansen	 van	 Galen	 verwerkten	
zowel	de	vormentaal	als	het	gedachtegoed	
van	 Tellegen	 en	 de	 Amsterdamse	 School	
in	dit	bijzondere	monument,	dat	nog	altijd	
te	 bewonderen	 is	 in	 de	 Burgemeester	
Tellegenstraat.

Honderd	 jaar	 na	 dato	 organiseert	
Museum	 De	 Dageraad	 vele	 activiteiten,	
waaronder	een	expositie	rondom	het	leven	
en	 werk	 van	 Tellegen,	 en	 het	 artistieke	
klimaat	waarbinnen	hij	werkte.

Borne	-	Museum	Bussemakerhuis
074-2669636	/	
www.museumbussemakerhuis.nl
Keurslijf, lijfgoed, lingerie, luxe; t/m 
14 november 2021.
Een	 intiem	 inkijkje	 in	 de	 ondermode	

in	 de	 periode	 van	 1775	 -	 1915.	 Deze	
tentoonstelling	 geeft	 een	 onthullend	 en	
soms	bizar	tijdsbeeld.	Niemand	kan	zich	nog	
voorstellen	 dat	 vóór	 1850	 onderbroeken	
voor	 vrouwen	 immoreel	 waren	 of	 dat	

Monument

Alida Pott, Portret Grieta, potlood op papier, 50 x 
32,5 cm, 1920. Particuliere collectie.
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in	 een	 nationale	 overzichtstentoonstelling	
ruim	90	nog	niet	eerder	vertoonde	werken	
van	de	markante	en	wat	vergeten	schilder	
Leendert	 Scheltema	 uit	 Wateringen,	 en	
van	zijn	leermeesters	Jan	Toorop	en	Vilmos	
Huszár	 en	 andere	 schildervrienden	 uit	
het	Westland.	 Het	Westland	 was	 destijds	
het	 'Barbizon'	 voor	 kunstenaars	 uit	 Den	
Haag	 en	 Delft.	 Scheltema	 schilderde	 in	
een	 abstract-expressionistische	 stijl	 in	
een	 helder	 kleurenpalet	 landschappen	 en	

portretten.	 Bij	 de	 tentoonstelling	 is	 een	
catalogus/monografie	(€	15,00)	uitgebracht;	
zie	Nieuwe uitgaven.

Laren	-	Singer	Laren
035-5393956	/	www.singerlaren.nl
De Ploeg in Singer Laren - Jan 
Altink, Johan Dijkstra en Jan 
Wiegers - Noordnederlandse 
avant-gardisten; t/m 21 november 
2021.
In	 juni	 1918	 richten	 enkele	 Noord-

Nederlandse	 avant-gardisten	 Groninger	
Kunstkring	 De	 Ploeg	 op.	 Onder	 hen	 zijn	

Jan	Altink,	 Johan	 Dijkstra	 en	 Jan	Wiegers.	
Zoals	 het	 Groninger	 boerenland	 jaarlijks	
wordt	omgeploegd,	willen	zij	de	beeldende	
kunst	 een	 nieuwe	 impuls	 geven.	 Kunst	
moet	 volgens	 hen	 uitdrukking	 geven	 aan	
de	 nieuwe	 tijd.	 In	 1920	 sluit	 Jan	Wiegers	
in	Zwitserland	 vriendschap	met	de	Duitse	
expressionist	 Ernst	 Ludwig	 Kirchner	
(1880-1938).	 Vervolgens	 introduceert	
Wiegers	 diens	 ruwe	 penseelvoering	
en	 felle	 kleurgebruik	 bij	 zijn	 Groningse	
collega's.	 Ieder	 van	 hen	 geeft	 een	 eigen	
invulling	aan	het	expressionisme.	En	net	als	
Kirchner	 experimenteren	 de	 Groningers	
ook	 met	 nieuwe	 schildertechnieken	 en	
materiaalgebruik.	 Dankzij	 twee	 grote	
schenkingen	is	deze	belangrijke	Nederlandse	
avant-gardebeweging	 in	 de	 collectie	
van	 Singer	 Laren	 vertegenwoordigd.	
Vanaf	 het	 voorjaar	 van	 2022	 vormt	 het	
expressionisme	 van	 De	 Ploeg	 een	 vast	
onderdeel	van	de	collectiepresentatie	in	de	
nieuwe	Nardinczalen	van	Singer	Laren.	De	
aanleiding	 voor	 deze	 presentatie	 van	 alle	
Ploegwerken	 uit	 de	 collectie	 is	 de	 recent	

middenstandswoningen,	 werd	 ontworpen	
door	 de	 Amsterdamse	 architecten	
Tjeerd	 Kuipers	 (1857-1942)	 en	 Arnold	
Ingwersen	 (1882-1959).	 De	 architectuur	
van	 de	 wijk,	 die	 nu	 bekend	 staat	 als	
Patrimoniumbuurt,	 heeft	 bijna	 overal	
dezelfde	 karakteristieke	 bouwstijl,	 en	
lijkt	 op	 de	 Amsterdamse	 School.	 Samen	
ontwierpen	 de	 architecten	 in	 1918/1919	
in	 een	 'gematigd	 expressionistische'	
stijl	 ook	 het	 woningbouwcomplex	 voor	
Patrimonium	 aan	 de	 Zaanstraat	 en	 de	
Hembrugstraat	in	de	Spaardammerbuurt,	en	
woningbouwcomplexen	 voor	 Patrimonium	
in	de	Vogelbuurt,	beide	in	Amsterdam.

Heerenveen/Oranjewoud	-	Museum	
Belvédère	-	Afslag	BLV
0513-644999	/	
www.museumbelvedere.nl/afslag-blv
Jentsje Popma; t/m 5 december 
2021
De	 Friese	 kunstenaar	 Jentsje	 Popma	

is	 op	 30	 september	 100	 jaar	 geworden.	
Dat	 viert	 Museum	 Belvédère	 met	 een	
kabinetspresentatie	 van	 landschappen	
uit	 de	 eigen	 collectie,	 de	 collectie	 van	
FB	 Oranjewoud	 en	 bruiklenen	 van	
particulieren.	Hij	heeft	zich	ontwikkeld	tot	
een	 veelzijdig	 kunstenaar:	 beeldhouwer,	
glazenier,	tekenaar,	kunstschilder	en	docent	
aan	de	kunstacademie	Minerva	in	Groningen.	

Beelden	 en	 ramen	 van	 zijn	 hand	 zijn	 nog	
steeds	 in	de	openbare	ruimte	te	zien.	Zijn	
schilderijen	tonen	met	name	landschappen,	
dijken	en	zijn	grote	liefde	de	Wadden.	Popma	
legde	het	weidse	-	vooral	Friese	-	landschap	
vast	 door	 er	 middenin	 te	 staan:	 vol	 kleur,	
zonlicht,	 monumentaal	 in	 vlakverdeling	 en	
met	een	bijzonder	oog	voor	het	lijnenspel	in	
het	landschap.	Met	trefzekere	grote	streken	
in	een	soort	 impressionistische	stijl	zet	hij	
aansprekende	landschappen	neer.
Publicatie:	Jentsje Popma, kunstenaar met een 
missie,	Erik	Betten,	Susan	van	den	Berg	en	
Jan	Henk	Hamoen.	Uitgeverij	Bornmeer.	
€	24,90.
Een	tentoonstelling	van	Jentsje	Popma	is	
ook	te	zien	in	het	Fries	Museum	t/m	22	
februari	2022.

Honselersdijk	-	Westlands	Museum
0174-621084	/	www.westlandsmuseum.nl.
Leendert Scheltema, Expressionist 
van het Westlands landschap - van 
Ameland tot Wateringen; t/m 2 
januari 2022.
In	 samenwerking	met	 zes	Nederlandse	

musea,	 familie	 van	 de	 schilder	 en	
particulieren	toont	het	Westlands	Museum	

Tjeerd Kuipers en Arnold Ingwersen, Johannes de 
Breukstraat met smalspoor, Haarlem, 1920)

Jentsje Popma, Friese wad met zeeasters, 
particuliere collectie

Henk Melgers (1899-1973), Landschap met vrijend 
paartje, 1926, wasverf op jute, 67 x 76 cm, Singer 

Laren, schenking Renée Smithuis 2014.).

Leendert Scheltema, Wilgengroep in het 
Zwethgebied, olie op doek, 31 x 39 cm, niet 
gedateerd, wsch. jaren '20 particuliere collectie, 
foto Westlands Museum.
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verschenen	uitgave	De Ploeg extra muros van 
Stichting De Ploeg.

Leeuwarden	-	Fries	Museum
058-2555500	/	www.friesmuseum.nl
Jentsje Popma; t/m 20 februari 
2022.
Zie	 ook	 de	 Popma-tentoonstelling	

onder	Heerenveen	-	Museum	Belvédère.

Maassluis	-	Museum	Maassluis
010-5913813	/	www.museummaassluis.nl
Van kuiper tot kunstenaar - Arij de 
Groot; t/m 24 oktober 2021.
De	Maassluise	kunstenaar	Arij	de	Groot	

kreeg	 aan	 het	 begin	 van	 de	 twintigste	
eeuw	 in	 Maassluis	 en	 omgeving	 naast	 zijn	
werk	 als	 kuiper	 bij	 de	 firma	 Haasnoot,	
bekendheid	 door	 het	 schilderen	 op	 doek	
of	 paneel	 van	 schepen	 op	 zee.	 Daarnaast	
was	 hij	modelbouwer	 en	 restaurateur	 van	
scheepsmodellen.	 Arij	 liet	 zich	 inspireren	
door	 de	 schepen,	 maar	 keek	 ook	 goed	
naar	 het	werk	 van	 grote	meesters	 uit	 het	
verleden.	 Veel	 geëxposeerde	 werken	 zijn	
in	 bruikleen	 uit	 particuliere	 collecties,	
en	 uit	 andere	 musea	 zoals	 het	 Nationaal	
Sleepvaartmuseum.	 Het	 grootste	 schilderij	
in	Maassluis,	door	Arij	de	Groot	geschilderd	
op	 zeildoek,	 hing	 in	 het	 stadhuis	 maar	 is	
speciaal	 voor	 deze	 tentoonstelling	 nu	 te	
bewonderen	in	Museum	Maassluis.

Veere	-	Museum	Veere
0118-501744	/	www.museumveere.nl
Lucie van Dam van Isselt , een 
markante Veerse joffer; t/m 7 
november 2021.
Lucie	van	Dam	van	Isselt	(1871-1949),	is	

vooral	bekend	om	het	gebruik	van	de	vele	
witten	in	haar	stillevens	en	haar	'kleine'	werk	
als	 bloemschilderes.	 Elders	 in	 dit	 nummer	
is	 een	 monografie	 over	 haar	 opgenomen.	
Op	 de	 tentoonstelling	 ter	 gelegenheid	
van	 haar	 150e	 geboortejaar	 zijn	 ruim	 120	
olieverfschilderijen,	 (reis-)aquarellen,	 etsen,	
tekeningen	 en	 voorwerpen	 uit	 haar	 leven	
te	 zien.	 Veel	 werk	 dat	 nog	 niet	 eerder	
geëxposeerd	 is,	 het	 meeste	 komt	 uit	
particuliere	collecties.	

Amersfoort	-	Mondriaanhuis
033-4600170	/	www.mondriaanhuis.nl/nl/
zien-en-doen/tentoonstellingen	
Ode aan het landschap; t/m 31 oktober 2021

Amsterdam	-	Allard	Pierson	Museum
020-5257300	-	www.allardpierson.nl
Godinnen van de Art Nouveau; t/m 24 
oktober 2021.

Bergen	NH	-	Museum	Kranenburgh
072-5898927	/	www.kranenburgh.nl	
Kunstenaars van Die Brücke; t/m 3 
oktober 2021.

Borne	-	Bussemakerhuis
074-2669636	/	www.museumbussemakerhuis.nl
KEURSLIJF Lijfgoed, Lingerie, Luxe; t/m 
14 november 2021.

Den	Haag	-	Kunstmuseum	Den	Haag
070-3381111	/	www.kunstmuseum.nl	
Het gedroomde museum; t/m 7 november 
2021.
Cloisonné - Marie Kuyken; t/m 17 oktober 
2021.

Deurne	-	Museum	De	Wieger
0493-322930	/	www.dewieger.nl

Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900

Ter	gelegenheid	van	deze	tentoonstelling	
is	 een	 boek	 verschenen,	 waarin	 alle	
tentoongestelde	werken	zijn	afgebeeld,	met	
daarnaast	o.a.	een	 inleiding	over	Lucies	25	
jaar	 in	Veere	en	een	persoonlijke	noot	van	
haar	 achterkleindochter.	 Publicatie:	 Joost	
J.Bakker	 en	Karen	 Ekker,	 in	 samenwerking	
met	Museum	Veere,	Lucie van Dam van Isselt, 
een markante Veerse joffer,	uitgeverij	Wbooks	
2021,	96	pagina's,	rijk	geïllustreerd,	€	19,95	
ISBN	978	94	625	8450	1

Winterswijk	-	Museum	Villa	Mondriaan
0543-515400	/	www.villamondriaan.nl
De vroegste Mondriaan; t/m 3 
november 2021.
Een	 paneel	 met	 daarop	 de	 vijvers	 van	

het	 Haagse	 bos	 geschilderd,	 gedateerd	
'1887'	 en	 gesigneerd	 met	 'Mondriaan'.	
Dit	 is	 volgens	 kunsthandel	 Simonis	 &	
Buunk	 het	 allereerste	 kunstwerk	 van	 de	
hand	 van	 de	 wereldberoemde	 kunstenaar	
Piet	 Mondriaan.	 Een	 bijzondere	 vondst	
binnen	 het	 oeuvre	 van	 Piet	Mondriaan	 en	
voor	 Museum	 Villa	 Mondriaan	 een	 kans	
om	 niet	 alleen	 het	 werk,	 maar	 ook	 het	
achterliggende	kunsthistorische	onderzoek	
tentoon	te	stellen.

Het	 schilderij	 werd	 op	 de	 veiling	
aangeboden	 als	 een	 werk	 van	 Frits	
Mondriaan,	 de	 oom	 en	 leermeester	 van	
Piet	Mondriaan,	maar	 kunsthandel	 Simonis	
&	 Buunk	 die	 het	 schilderij	 momenteel	
in	 bezit	 heeft,	 is	 ervan	 overtuigd	 dat	 het	
geen	 Frits,	 maar	 een	 Piet	 Mondriaan	 is.	
Niet	 alle	 experts	 zijn	 echter	 overtuigd	
van	de	toeschrijving	van	dit	werk	op	basis	
van	 het	 onderzoek.	 Het	 onderzoek	 zelf	
wordt	 op	 zaal	 gepresenteerd.	 Zo	 kunnen	
de	bezoekers	zelf	op	onderzoek	uitgaan	én	
kunnen	zij	antwoord	geven	op	de	vraag:	 is	
Piet	de	kunstenaar	of	Frits?

Lucie van Dam van Isselt, Meizoentjes in een 
zilveren vaasje, olieverf op paneel, 28 x 23 cm, 

1918, particuliere collectie.

De grote vijvers van het Haagse bos
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Hooggeëerd publiek! Het circus in 
de beeldende kunst 1900-1950; t/m 7 
november 2021
Topstukken uit de collectie; tot 7 november 
2021.

Gouda	-	Museum	Gouda
0182-331000	/	www.museumgouda.nl
De dieren van Leen Muller; t/m 15 mei 2022.

Groningen	-	Groninger	Museum
050-3666555	/	www.groningermuseum.nl
Alida Pott & De Ploeg; t/m 31 oktober 
2021.

Kampen	-	Stedelijk	Museum	Kampen
038-3317361	/	www.stedelijkmuseumkampen.nl	
Christie van der Haak: Nouveau Deco; t/m 
9 januari 2022.

Leens	(NW	Gron.)	-	Museum	Landgoed	
Verhildersum	
0595-571430	/	www.verhildersum.nl
Met verve: De wereld van Henk Melgers, 
schilder binnen en buiten De Ploeg; t/m 31 
oktober 2021.

Leerdam	-	Nationaal	Glasmuseum	
0345-614960	/	www.nationaalglasmuseum.nl	
Koekje erbij?; t/m 22 maart 2022
Cochius en de architecten; t/m 22 maart 
2022.

Nunspeet	-	Noord-Veluws	Museum
0341-250560	/	
www.noord-veluws-museum.nl	
Jaap Hiddink thuis in Nunspeet; t/m 28 
november 2021.

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

Rotterdam	-	Het	Nieuwe	Instituut	
010-4419475	/	www.hetnieuweinstituut.nl
Atelier Nelly en Theo van Doesburg; t/m 
10 oktober 2021.

Steenwijk	-	Hildo	Krop	Museum
0521-538562	/	www.hildokropmuseum.nl	
Het dier; t/m 9 februari 2022.

Tilburg-Textielmuseum
013-5367475	/	www.textielmuseum.nl
Dieren op damast | Het gestileerde 
diermotief in artistiek tafellinnen; t/m 16 
januari 2022.

Winterswijk	-	Museum	Villa	Mondriaan
0543-515400	/	www.villamondriaan.nl
Toorop: Tussen geloof en hoop; t/m 24 
oktober 2021.

Colofon
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