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VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900

Weer heel anders is dit Oekraïense
kunstwerk van de dag. Dit indrukwekkende
schilderij is van vóór de Russische Revolutie:
Oekraïense Boerin, uit 1911, is van Vladimir
Boerljoek, een van de Boerljoek broers,
geboren in Charkiv, overleden in de Eerste
Wereldoorlog (afb. 3).

VAN DE voorzitter
Soms kunnen we ons niet bedwingen.
Dan gaan we uit enthousiasme, of zoals
nu uit boosheid en medeleven even
overstag. We besteden dan toch aandacht
aan buitenlandse kunstenaars uit 'onze
periode'. Terwijl ons terrein als vereniging
nu eenmaal de kunst van Nederlandse
kunstenaars en van in Nederland gewerkt
hebbende buitenlandse kunstenaars uit de
periode 1880 tot 1940 is. Maar soms mag
er een uitzondering worden gemaakt. Ja,
dan moet dat zelfs. We zien allemaal de
verschrikkingen van Poetins oorlog tegen
de Oekraïense bevolking. We leven mee
met de wanhopige inwoners. Begrijpelijk
dat het museum Hermitage Amsterdam de
banden met de Hermitage in Sint Ptersburg
inderhaast heeft verbroken en hun nog maar
net begonnen tentoonstelling Russische
avant-garde – Revolutie in de kunst heeft
gesloten. Er was prachtig werk te zien, veel
porselein in de stijl van het constructivisme
en suprematisme, van onder andere Kazimir
Malevitsj. Maar de parallellen tussen die
tentoonstelling en de huidige propagandaoorlog zijn ook heel navrant. Want het
merendeel was agitatieporselein van rond
de jaren 20 van de vorige eeuw. Modern,
maar vaak onversneden propaganda voor
de steeds meedogenlozer wordende
Sovjet-staat. Dan biedt het werk van
de Nederlandse kunstenaar Herman
Heijenbrock die het harde leven van de
arbeiders in allerlei fabrieken schilderde,
een heel wat realistischer beeld. Lieske
Tibbe schreef daarover een intrigerend
artikel.
De Nederlandse conservator van de
Hermitage-tentoonstelling en Rusland

Afb. 1.

kenner Sjeng Scheijen nam een mooi
initiatief. Hij post elke dag een kunstwerk
van een Oekraïense kunstenaar op zijn
Twitter-blog. Het is een kleine vorm van
protest tegen de oorlog en een opbeurende
steun aan Oekraïne. De Oekraïense kunst
die Scheijen online zet wordt veel gedeeld.
Het culturele leven in Kiev en Charkov was
aan het begin van de twintigste eeuw heel
rijk, legt Scheijen uit. Niet iedereen 'zit op
Twitter', dus zie bijvoorbeeld de schets
van een danskostuum van de Excentric
Dances group uit 1922, gemaakt door de
Oekraïner Anatolii Petrytsky, een schat uit
het Theatermuseum in Kiev (afb. 1).
Op de achtentwintigste dag van de
oorlog tegen de Oekraïense bevolking,
was dit het Oekraïense kunstwerk van de
dag: Het portret van Wanda Monastyrska,
liefdevol gemaakt door haar vriend en
levenspartner Oleskandr Bogomazov, 1914
in Kiev (afb. 2).
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Terug naar de VVNK.We zijn blij u weer
een blad vol informatie te kunnen bieden.
Het zal u opvallen dat er veel aandacht
wordt besteed aan vrouwelijke kunstenaars.
Er waren er veel in onze periode, maar
om redenen die in de Boekbespreking over
koperontwerper Johanna van Eijbergen
uitvoeriger uit de doeken wordt gedaan,
zijn veel kunstenaars in de schaduw
van hun mannelijke collega's gebleven.
De vijf tentoonstellingen over Jeanne
Bieruma Oosting, waarover we eerder
schreven, blijven ons ook intrigeren. MB,
het tijdschrift van Museum Belvédère en
een van die musea, geeft een handzaam

Afb. 2.

Afb. 3.

overzicht van deze Frieçaise in Friesland en
Frankrijk. Zie Nieuwe uitgaven. Er is nog
meer. De Oostenrijkse ontwerper Christa
Ehrlich, die bij Zilverfabriek Voorschoten
baanbrekend tafelzilver ontwierp was een
inspirerend rolmodel – als ontwerper én
als vrouw in een mannenwereld. Te zien in
De Lakenhal in Leiden. We vonden het ook
een mooi moment om in onze serie Nieuwe
kunstenaarsmonografieën een monografie
over  Fré Cohen te publiceren.
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Wat onze andere activiteiten betreft:  we
zijn heel blij weer een evenement te kunnen
organiseren, en wel op 28 mei in het Singer
Museum in Laren. De uitnodiging volgt per
e-mail. Leest u a.u.b. de mededeling over
onze Algemene Ledenvergadering die op
25 juni 2022 op een prachtige locatie in
Utrecht wordt gehouden.

VAN Het bestuur
Algemene Ledenvergadering en
excursie Utrecht, zaterdag 25 juni
2022
Op zaterdag 25 juni zal de VVNK haar
jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering
houden
in
het
Anatomiegebouw,
Bekkerstraat 141, te Utrecht. Nadat vorig
jaar de ALV vanwege Corona schriftelijk
moest worden afgehandeld, zijn wij uiteraard
blij dat wij, zoals het er nu naar uitziet, weer
fysiek bij elkaar zullen kunnen komen.

En dit is dan na heel veel jaren trouwe
dienst de laatste keer dat onze onvolprezen
vormgever en opmaker Eef de Hilster onze
Nieuwsbrief Rond 1900 heeft verzorgd.
Elders in dit nummer besteden we meer
aandacht aan de vervulling van vacatures.

Anatomiegebouw in 1923,
Centrale Hal;
foto Utrechts Archief.

Eddy Engelsman
Wij combineren deze ALV met een
gedeelte van de Utrecht-excursie, zoals
die ruim anderhalf jaar geleden (oktober
2020) zou plaatsvinden, maar toen op het
laatste moment moest worden afgezegd.
De ochtend van 25 juni zal worden gebruikt
voor de ALV, terwijl er na de lunch lezingen
zullen zijn door de heren Peter Koolmees,
emeritus hoogleraar Diergeneeskunde, en
Arjan den Boer, publicist op het gebied van
(Utrechtse) monumenten en architectuur.
Zowel de ALV als de lezingen, en ook de
lunch, zullen plaatsvinden in het rond 1920
door architect Joseph Crouwel ontworpen
Veterinair Anatomisch Instituut (nu
Anatomiegebouw). Het in Amsterdamse
School bouwstijl ontworpen gebouw
bevat aan binnen- en buitenzijde vele door
beeldhouwer Hendrik van den Eijnde
vervaardigde ornamenten. Na de lezingen
zal er een wandeling gemaakt worden langs
een aantal (andere) voormalige gebouwen
van de Utrechtse Diergeneeskundefaculteit,
gelegen aan het Veeartsenijpad en de
Veeartsenijstraat (o.a. de Paardenkathedraal,
de in woonhuizen getransformeerde
paardenstallen, en de in een restaurant met
terras omgebouwde hondenstallen).
De uitnodigingen voor deze ALV (plus
lezingen en wandeling) zullen, met meer
uitgebreide informatie en een gedetailleerd

Anatomiegebouw, Utrecht;
foto DUIC (De Utrechtse
Internet Courant,
4-10-2018, www.duic.nl).
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programma, eind mei of begin juni per e-mail
aan de leden worden toegestuurd.
Wij hopen uiteraard op een ruime
opkomst, zowel voor de ALV, als voor het
daaropvolgende programma, dus: 'Save the
date', zaterdag 25 juni 2022.
NB: De leden die hebben aangegeven
niet per e-mail met de VVNK te kunnen
of willen communiceren, worden verzocht
de secretaris te berichten of ze aan de ALV
willen deelnemen en daartoe te zijner tijd
de uitnodiging en vergaderstukken per post
willen ontvangen (postadres secretaris: M.
Nubé, Hugo de Grootstraat 111, 2311 XK,
Leiden).

HERMAN HEIJENBROCK EN HET
GLOEIENDE GLAS

evenementen
Komende evenementen
In de bijdrage van de voorzitter werden
al de volgende evenementen genoemd: op
28 mei naar Singer Laren en op 25 juni de
Algemene Ledenvergadering, gecombineerd
met een excursie in Utrecht. Voor beide
evenementen komt de informatie op de
website en zullen de uitnodigingen per mail
worden verzonden.

Lieske Tibbe
In het vorige nummer van Rond 1900
(februari 2022) is melding gemaakt van het
door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar
van het Glas (United Nations International Year
of Glass). Het leek een goede gelegenheid
om eens na te gaan hoe kunstenaar
Herman Heijenbrock in woord en beeld
aandacht heeft geschonken aan glas en aan
de glasindustrie. Heijenbrock (1871-1948),
een van de weinige en tevens de meest
productieve Nederlandse 'industrieschilder',
is vooral bekend om zijn schilderijen en
krijttekeningen van het mijnbedrijf en de
hoogoven- en staalindustrie, waarop tussen
het gekrioel van de arbeiders een rode
vuurgloed oplicht in een halfdonkere ruimte.
Een goed voorbeeld daarvan is Interieur
van een ijzergieterij in het Drents Museum,
uit de SSK-collectie (afb. 1). Maar ook de

In september wordt het VVNKsymposium gehouden, dit keer vanwege het
jaar van het glas over vlakglas, glas in lood
en ander decoratief vlakglas. In de volgende
Rond 1900 krijgt u informatie over datum,
plaats en het voorlopige programma.
Excursie Museum Het Schip
5 maart 2022
Op 5 maart was er een volgeboekte
excursie naar Museum Het Schip in
Amsterdam. Mathilde van den Bosch, planner
van het Museum, hield een enthousiaste
inleiding over Fré Cohen. Daarna was er
gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken.
Hier ziet u enkele foto's.

glasindustrie had zijn aandacht, en in een
van zijn publicaties, Het Licht van de aarde
(1914), speelt de vervaardiging van glas een
belangrijke rol.
Heijenbrock heeft het glasbedrijf vaak
uitgebeeld. Op de collectiewebsite van het
Museum Helmond, waar zich de grootste
collectie werken van Heijenbrock bevindt,
vond ik 31 schilderijen, pastels en tekeningen
die daarmee te maken hebben. Een gedeelte
hiervan is ook te vinden in de beeldbank
van de Stichting Herman Heijenbrock
(www.Heijenbrock.org), waar ik 137
afbeeldingen vond over dit onderwerp.
Er is 'glas'werk van hem te vinden in het
Rijksmuseum (afb. 2), het Westfälisches
Museum für Industriekultur in Dortmund,
het Openluchtmuseum, het Zaans Museum
en het Glasmuseum in Leerdam, en dit
overzicht zal wel niet volledig zijn. Ook zit er
veel werk van Heijenbrock bij particulieren,
zoals de hier afgebeelde pasteltekening
van een jongetje dat een blaaspijp met een
gloeiende glaskegel draagt (afb. 3).

Hiernaast: drie foto's van de
lezing door Mathilde van den Bosch.
Onder: twee foto's van het
bezoek aan de tentoonstelling.

Afb. 1. Herman Heijenbrock,
Interieur van een ijzergieterij,
pastel, z.d. (ca. 1925/'26);
Assen, Drents Museum, foto
JAV Studio's.
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Afb. 2. Herman
Heijenbrock,
De glasfabriek te
Leerdam, pastel,
z.d. (ca. 1910-1920),
Amsterdam, Rijksmuseum.

Erbarmelijke werkomstandigheden
Omstreeks 1900 was het werken in de
glasindustrie heel zwaar, ook al waren de
lonen – omdat het vaak gespecialiseerde
arbeid betrof – relatief hoog. Glasarbeiders

moesten veel spierkracht hebben en hevige
hitte kunnen doorstaan. De werktijden
waren onregelmatig en ook 's nachts werd
er doorgewerkt. De sector kende veel
beroepsrisico's: brand- en snijwonden,
oogschade door het infrarode licht van
gloeiend glas. Het blazen en draaien aan
de glaspijp veroorzaakte vervormingen aan
de linkerhand, vergroeiingen aan de rug,
beschadigingen aan gebit en kaken. Door
het uitputtende werk raakte de conditie van
de arbeiders verzwakt, waardoor zij vatbaar
waren voor tuberculose. Dit werd nog
bevorderd doordat men de blaaspijpen aan
elkaar doorgaf en zodoende elkaar aanstak.
Tuberculose was echt een beroepsziekte,
naast stoflongen bij degenen die de ovens

Afb. 3. Herman Heijenbrock,
Jongen in de glasfabriek, pastel, 1914,
Den Haag, collectie Eddy Engelsman.
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Afb. 4. R.N. Roland Holst,
Drie doden, litho,
1899,
Amsterdam,
Rijksprentenkabinet.

moesten uitruimen en het glas slijpen. De
gemiddelde leeftijd van een glaswerker was
30 jaar.
Desondanks, of noodgedwongen, werd
veel kinderarbeid ingezet in de glasindustrie.
Generaties van glaswerkers volgden elkaar
op in de fabrieken; kinderen hielpen hun
vaders met hand- en spandiensten. Voor
hen waren de arbeidsomstandigheden en
de lange werktijden extra belastend en
ongezond; van naar school gaan kwam het
vaak niet. In de loop van de twintigste eeuw
werden de werkzaamheden verlicht door
toenemende mechanisering, maar daarmee
verloor het beroep van glasblazer wel weer
aan status.1
Hoe zwaar het werk in de glasindustrie
was, zag ook de kunstenaar Richard
Roland Holst, die tegen 1900 meermalen
ging tekenen bij de voormalige glasfabriek
in Vreeland aan de Vecht. Dit bedrijf
produceerde flessen voor brouwerijen en
distilleerderijen in Amsterdam en omgeving.
Roland Holst knoopte gesprekken aan
met de arbeiders, informeerde naar hun
VVNK Nieuwsbrief 2022 nr 2 pagina 9

lonen en werkomstandigheden, en gaf ze
socialistische brochures. ' 't Was er een
schandelijke boel, een hel, ook zichtbaar
een hel die vermagerde kerels voor de
vuurovens' schreef hij in verband met een
tekening die hij daar maakte, Versleten. En zo
was hij aan zijn onderwerp gekomen: ' … op
een goeden dag stond ik buiten te praten
met een oude stakker die cokesgruis kruide,
en die half blind was van 't glasblazen, met
oogen die uit waren, de man leek meer op
een verschopt oud dier dan op een mensch.
Toen ik hem vroeg of hij in zijn schafttijd
even voor mij wou staan, zweeg hij wel twee
minuten en zei toen … neen. Ik heb mij nog
nooit zoo geschaamd als toen'.
Het eindigde er mee dat Roland Holst
door de directeuren van het fabrieksterrein
werd afgejaagd, en toen de achterkant
van de fabriek ging bekijken, ' … en daar
in de geele atmosfeer van een doodende
sneeuwdag zag ik die oude stakkert kruien
heen en weer het gruis in de onderpoort.
Die teekening geeft de achterkant van
de fabriek, met tusschen al die versleten

Afb. 5.Walter Crane,The Triumph of Labour, houtsnede, 1891 (Wikimedia Commons).

rommel, ook de versleten stakkert maar
dood'.2 Van de tekening Versleten is de
verblijfplaats niet bekend, maar waarschijnlijk
is het een voorstudie geweest voor de litho
Drie doden (afb. 4).
Medelijden, maar geen socialisme
Voorstellingen met een dergelijke
strekking zal men bij Heijenbrock niet
aantreffen. Niet dat hij geen oog heeft gehad
voor het lot van het werkvolk; integendeel.
In zijn vroege periode hield Heijenbrock
zich nog niet bezig met de glasindustrie
als thema, maar maakte hij reizen naar de
grauwe mijnstreek de Borinage. Hij was
diep onder de indruk van de 'afgrijselijkheid
van de tuberculose onder de kolengravers
en hun gezinnen'. Maar hij was niet in
staat om zijn verontwaardiging daarover in
beelden uit te drukken, zozeer voelde hij
zich 'lamgeslagen' door hun afgestompte
toestand. Ook was hij niet bijzonder
bekwaam in het figuurtekenen.Wat anderen
ervan gemaakt hadden (hij noemde Émile
Zola, Vincent van Gogh en Constantin
Meunier) vond hij onzuiver, romantisch of
aanstellerig.3

Wel gaf hij (samen met de schilder Jan
de Waardt, zijn reisgenoot in de Borinage)
uiting aan zijn verontwaardiging in een
brochure Onze samenleving in woord en beeld.
Hierin worden schrijnende maatschappelijke
wantoestanden aan de kaak gesteld: de
verkwistende, decadente leegloperij van
degenen die kapitaal bezaten tegenover
de uitbuiting van de arbeidende klasse.
Afbeeldingen, vooral van Jan de Waardt,
toonden de uitwassen van deze tweedeling:
straatschooiers, alcoholisten, ongehuwde
moeders, armzalige landarbeidershutten.
Een verandering van deze maatschappij
kon volgens Heijenbrock echter niet van
het socialisme komen, integendeel: hij
bekritiseerde Das Kapital van Marx als
'zogenaamd wetenschappelijk socialisme':
'Tenslotte komt het toch neer op de
psychische gesteldheid der individuen, die
de maatschappij maakt tot wat ze is. En
die wordt nog door iets meer bepaald
dan door een te langen arbeidsdag,
ongezonde woning en ontoereikende
voeding.' Partijen en vakverenigingen
die
opereerden
onder
de
leuze
'Proletariërs aller landen vereenigt u' waren
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alleen maar uit op materiële verbetering en
vergaten de ontwikkeling van het geestelijk
leven. Zo zouden die verenigde proletariërs
alleen maar onmondig stemvee worden.4
Ook in een volgende brochure, Over
de Nieuwe Tijden, viel Heijenbrock Marx en
de sociaaldemocratische beweging aan als
kil, kortzichtig, dogmatisch, materialistisch,
en blind voor de subtiliteiten van kunst,
wetenschap, theologie en filosofie.5
Daarentegen was hij opgetogen over
Frederik van Eeden, die in zijn lezing
Waarvoor werkt gij? had uitgelegd hoe het
kon dat de kapitalist eigenlijk leefde van het
werk van de armen. De bezitter van kapitaal
kon anderen diensten voor zich laten
verrichten, die in ruil daarvoor slechts het
hoogstnodige kregen om in leven te blijven.
Zij hadden daar al hun tijd voor nodig en
stompten zo lichamelijk en geestelijk af.
De oplossing: terugkeren naar de bron van
alle rijkdom, de aarde. Dit gold zowel voor
rijken als voor armen, maar speciaal de
armen werden opgeroepen om gezamenlijk
een stukje grond te bemachtigen en de
opbrengst daarvan alleen aan elkaar ten
goede te doen komen. Op den duur zou
men kunnen uitbreiden en collectieve
ondernemingen opzetten, en zo zou
uiteindelijk alles weer gemeenschappelijk
bezit zijn en iedereen gelijkelijk van de
rijkdommen der aarde kunnen genieten.
Heijenbrock heeft zich nooit aangesloten
bij Van Eedens kolonistenbeweging maar wel
verwelkomde hij hem als de dichter, die met
warmte en gevoel het starre socialisme zou
kunnen vernieuwen en zo geest en stof zou
kunnen verenigen.6
De rol van de machine
Het gedachtegoed van Heijenbrock en
Van Eeden ging voor een deel terug op de
negentiende-eeuwse 'Engelse schrijvers
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tegen de plutocratie'.7 Het hele scala van
de maatschappelijke tweedeling en de
daaruit voortvloeiende wantoestanden
komt bij hen aan de orde. In Nederland
waren Thomas Carlyle, John Ruskin en
William Morris de meest gelezen auteurs.
Ruskin bepleitte vooral het stichten van
landbouwkolonies als oplossing, en daarmee
was hij een belangrijke inspiratiebron voor
Frederik van Eeden.8
Heijenbrock en Van Eeden deelden
echter niet alle ideeën uit Engeland. Zo had
Heijenbrock niets op met de ambachtelijke
beweging in de toegepaste kunsten, die op
dat gedachtegoed terugging. Hij had veel
kritiek op Ruskin en Morris, die volgens
hem de vrije kunsten zouden willen laten
verdwijnen en laten vervlakken in louter
versiering, of schoolplaat-grafiek. In het
bijzonder bekritiseerde hij de beroemde
prent van Walter Crane TheTriumph of Labour
(afb. 5): '… die bekende groep gefriseerde,
jubelende helden met prerafaelitische
broeken, voor het anatomische effekt nog
wel barvoets huppelend! Dat vind ik triest,
om de werkelijkheid, die ik anders weet.'
Zelf had hij het dikwijls anders gezien:
ongewassen mijnwerkers of met chemische
stoffen wit bestoven (glas?)arbeiders in de
schemeravond op weg naar huis.9 (afb.6).
Een
fundamenteel
bezwaar
van
Heijenbrock en Van Eeden tegen de Engelse
anti-plutocraten betrof hun afkeer van
industrie en machine; door machinewerk
raakte de uitgebuite klasse nog verder
opgejaagd en afgestompt. Van Eeden en
Heijenbrock meenden daarentegen dat
de machine ingezet zou kunnen worden
om de mensheid te verheffen. In dit kader
maakte Heijenbrock, dankzij Van Eeden,
omstreeks 1910 kennis met de persoon
en de opvattingen van de Amerikaanse
sociaal-filosoof Gerald Stanley Lee. Diens

Afb. 6. Herman Heijenbrock,
Werkers, pastel, z.d.,
Museum Helmond.

boek The Voice of the Machines heeft hij zelfs
meermalen aangehaald als 'mijn Bijbel'.
TheVoice of the Machines is moeilijk samen
te vatten, maar draait om het thema van een
nieuw soort schoonheid die door de machine
in ons leven is gekomen.Vrijwel alles in onze
omgeving wordt beheerst door machines;
het grootste deel van de maatschappij
ontleent haar betekenis daaraan. Iedereen
is op de een of andere wijze betrokken bij
productie, distributie en consumptie van
machineproducten. Zo verbindt de machine
heel het maatschappelijk netwerk, de hele
mensheid. En degenen die de machines
bedienen, de uitvinder, de technicus:
hoe prozaïsch hun werkzaamheden ook
zijn, zij verrichten die met waardigheid,
enthousiasme en inventiviteit, en daarin
schuilt hun kunstenaarschap. De werker aan
de machine is de dichter, die het lied ervan
doet klinken. Deze nieuwe poëzie is er een
zonder woorden, onzichtbaar.
Dat lied van de machine geeft uitdrukking
aan wat de hele mensheid verbindt en
daarmee tevens aan het goddelijke in ons en

al wat ons omringt. Het is nergens speciaal
te lokaliseren, maar wel alom aanwezig,
alles doordringend, en daarmee materieel
en geestelijk tegelijk. De machine maakt de
mens onbegrensd in ruimte en tijd.
Een ander werk van Lee dat door Van
Eeden bij Heijenbrock werd geïntroduceerd
was Inspired Millionaires, waarin onder andere
betoogd wordt dat alleen ethisch bezielde
miljonairs de massa, of de samenleving, op
een hoger plan zouden kunnen brengen.
Onder leiding van zo'n geïnspireerde
miljonair kon een fabriek een organische
gemeenschap worden, waar de arbeider in
vrijheid werkte. Het gelijkheidsideaal van
vakbonden en socialisten zou alleen maar
verstarrend werken.10
Herman Heijenbrock lijkt zich met dit
gedachtegoed vèr verwijderd te hebben
van de socialistische beweging. Het paste
beter bij esoterische organisaties als de
Vrijmetselarij en de Theosofische Vereniging,
waar hij zich respectievelijk in 1907 en 1910
bij aansloot.11
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Een beschrijving van de glasfabricage
De esoterisch getinte levensovertuiging
dat alles met elkaar verbonden is, is goed te
zien in het al genoemde opstel Het Licht van
de Aarde; Heijenbrock schrijft hierin: 'Geest
en stof zijn immers oneindig fijn verbonden
volgens de Geheime Leer!' Hij begint met
beschouwingen over het licht. Het licht,
zowel het aardse als het spirituele, was een
belangrijk thema binnen de esoterische
leer. Ook het vuur had daarbinnen een
bijzondere betekenis, als vonk van de
schepping. Een bijzondere plaats had ook de
Griekse mythe van Prometheus, die het vuur
naar de mensheid bracht. De glasarbeiders
zoals Heijenbrock die in Het Licht van de
Aarde heeft beschreven, zouden gezien
kunnen worden als vuur-brengende, en uit
vuur scheppende, Prometheus-figuren.12
Heijenbrock begint zijn bespiegelingen
onder een eenvoudige dorpslantaarn, bij
het vallen van de avond, weidt uit over
het licht van de sterren in het onmetelijke
heelal waar wij deel van uitmaken, om
tenslotte weer bij de brandende lamp uit
te komen. Ook dat eenvoudige glaslampje is
uiteindelijk voortgekomen uit grondstoffen
diep uit de aarde: 'Dat kleine stukje comfort,
waar we nooit meer aan denken, daar wordt
voor getobd en gezwoegd.' Er wordt voor
gegraven, gebaggerd en gemalen; zand, kalk
en soda worden verenigd door de arbeid
van vele mensen.
Vervolgens geeft hij een ooggetuigen
verslag van de verbranding van de glasbrij:
'Nu zal het glas gelouterd moeten worden.
- Daar staan ze weer, mijn lekkende duivels,
voor de vuren, die ze zelf ontsteken,
onderhouden en aanblazen. Ze zullen er
het schier onsmeltbare zand bij ondraaglijke
hitte tot taai deeg maken. Ze draaien en
wringen ijzeren buizen en trekken een
slierende roodgloeiende taaie prop uit het
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vlammende hellegat. En hijgend blaast hij er
reeds zijn warmen menschelijken adem in.
Daar zwaait hij als een toovenaar mee in het
rond, blaast weer in de buis. Waarmee hij
draaiend, wringend, zwaaiend zich beweegt.
Een groote glanzende glasbel groeit op uit
de roode klont. Daar draaft hij er weer mee
ovenwaarts en wringt en draait het eenige
malen in de zengende vlammen, en reeds
blaast hij wat meer leven in een cierlijk
groeiende flesch. […] Rondkijkende ziet
men er nog meer dat doen, dat zwijgende
turnen met gloeiend glanzend, zich rekkend
glas…..'.
Ook het aandeel van kinderen in het
bewerkingsproces wordt niet vergeten:
'Daar komt een joggie aangedraafd; - als in
een marionettenspel komt hij ongeroepen
juist op tijd op zijn plaats. Onder aan de
flesch drukt hij een klein gloeiend glaspropje
precies in het midden. Dan nog eens blaast
de man krachtig de cylinder schuin voor
zich uit. Het propje wordt een roode glasbel,
dat doorberst met een knap. Vlug knijpt de
jongen nu met een blikschaar een rondje
daaruit. Nog eens keert de man naar den
oven …'. Uiteindelijk zwaait de glasblazer
de gloeiende cylinder op een houten rek.
'Een kort tikje met een ijzeren haak en zijn
kind is van zijn ademtocht afgesneden, en
reeds slaat het joggie de glasresten van de
blaasbuis in een ijzeren bak en reikt den
werkman-artiest een nieuwe blaasbuis aan.
Zoo gaat het al maar onafgebroken door,
zwijgend, ieder zijn taak kennend.'.13
Heijenbrock had tussen 1906 en 1914
glasbedrijven bezocht in het Ruhrgebied;
van ca. 1910 tot 1920 werkte hij in de
glasfabrieken in Schiedam, Leerdam en
Nieuw Buinen.14 In deze periode werd er
nog kinderarbeid verricht in de glasfabriek
in Leerdam. Maar de leeftijdsgrens daarvan
schoof in fasen op tussen 1910 en 1912: vanaf

Afb. 7. Herman Heijenbrock,
De glasfabriek te Leerdam:
vlakslijpen, pastel, z.d. (ca.
1910-1930),
Amsterdam, Rijksmuseum.

instructieve wandplaten. Ze vertonen niet
de contrasten van gloeiend vuur in duistere
fabriekshallen, maar zijn voorlichtend
bedoeld en dus nuchter en zakelijk, en
nogal braaf (Afb.7). Een groot deel ervan is
na omzwervingen terechtgekomen in het
Museum Helmond.
Doel van Heijenbrocks museum was
waardering aan te kweken '… óók voor
de geringste arbeid, die dagelijks verricht
wordt door duizenden naamlozen'. Het
uiteindelijke doel was 'meer onderling
begrip en liefde in de samenleving'. En
dat gold vooral de jeugdige bezoeker: de
collectie moest 'de animo prikkelen, om
deze taak te aanvaarden, zij het ook als
schijnbaar onbetekenend radertje in het
geheel'.16
Uit het museum is het huidige NEMO
Science Museum voortgekomen, dat echter
een heel andere doelstelling heeft: actieve
kennismaking met wetenschap en techniek.
En voor wie nu het werk van Heijenbrock
bekijkt, zijn diens esoterische idealen
waarschijnlijk moeilijk na te voelen. Het
heeft nu vooral waarde als getuigenis van
zware industriearbeid van zo'n honderd jaar
geleden.

toen mochten jongens die jonger waren dan
17 niet meer 's nachts ingezet worden. De
directie achtte dit 'ondoenlijk' en 'fataal'; om
de 'voorraad' jongens aan te vullen werd
geprobeerd kinderrijke glasblazers aan te
trekken, met een vrije woning als lokaas.
Ook werd geprobeerd om ontheffing
te krijgen.15 Directeur P.M. Cochius was
evenals Heijenbrock Vrijmetselaar en lid van
de Theosofische Vereniging. Kinderarbeid,
als deel van het grote geheel, was kennelijk
niet in strijd met hun visie.

Museum van den Arbeid
Zijn belangstelling voor de totaliteit van
het industriële bedrijf bracht Heijenbrock
er ook toe om een grote verzameling aan
te leggen van grondstoffen, werktuigen,
halffabricaten en eindproducten. Daaruit
kwam het Museum van den Arbeid voort,
dat in 1929 geïnstalleerd werd aan de
Amsterdamse Rozengracht. In dit 27
zalen tellende museum, ingedeeld naar
industrietak, was uiteraard ook een zaal
gewijd aan de glasfabricage. Voor dit
museum vervaardigde Heijenbrock zo'n 600
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Korte berichten
Vervulling vacatures (1)
Penningmeester, ledenadministrateur
en vice-voorzitter
In de vorige Rond 1900 schreven we
dat we een opvolger zochten voor onze
penningmeester Henk Nijhuis. Eind juni gaat
hij om gezondheidsredenen stoppen. Henk
treedt af op de Algemene Leden Vergadering
op 25 juni 2022, maar we danken hem alvast
heel hartelijk voor zijn zeer deskundige en
toegewijde inspanningen sinds 2017.
We zijn blij dat Ids Zandleven zich
inmiddels bereid heeft verklaard de functie
van penningmeester in het bestuur over
te nemen. De formele procedure is dat
bestuursleden door de ledenvergadering
worden benoemd. En die benoeming staat
op de agenda van de komende ALV. Het
bestuur draagt hem graag voor. Vervolgens
wijst het bestuur 'uit zijn midden' de
penningmeester aan.
Niet in onze oproep stond dat we al
geruime tijd een vacature hebben voor een
vice-voorzitter. Ook daarvoor hebben we
gelukkig een geschikte kandidaat gevonden:
Dick de Wildt. Het bestuur draagt ook hem
graag voor benoeming voor. In de stukken
voor de agenda voor de ALV zullen beide
kandidaten, Dick de Wildt en Ids Zandleven,
nader aan u worden voorgesteld.
Henk Nijhuis vervult nu zowel het
penningmeesterschap als de leden
administratie. Aangezien voor het voeren
van de ledenadministratie geen bestuurs
functie is vereist, kan deze administratie
worden losgemaakt van de functie van
penningmeester. Die taken zijn inmiddels (of

zullen binnenkort worden) overgenomen
door Ria Zandleven-Snoek. We hebben
haar al leren kennen als iemand die er zin
in heeft. We heten haar van harte welkom.
Zijzelf stelt zich aan u voor:

Wie ben ik? Ria Zandleven-Snoek, en ik ga
me bezighouden met de ledenadministratie.
Inmiddels ben ik 71 herfsten jong (geboren
in oktober, vandaar). Ik was bibliothecaris
en hield me vooral bezig met boekpromotie
en
leesbevordering
op
zogenaamde
achterstandsscholen. Ik heb daar een
doorgaande leeslijn voor ontwikkeld die vanaf
de peuterspeelzaal tot in groep acht werd
toegepast.
Ids (mijn man) en ik hebben veel
belangstelling voor kunst rond 1900 en zijn
onlangs lid geworden van VVNK 1900. Deze
belangstelling komt mede voort uit het feit dat
een oudoom van Ids kunstschilder was in de
periode 1901-1923: Jan Adam Zandleven. Ik
werk aan een boek over hem. (Zie zijn korte
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monografie op de VVNK-website: www.vvnk.
nl/2018/01/29/zandleven-jan-adam/)
Vervulling vacatures (2)
Vormgever/opmaker Rond 1900:
opvolger van Eef de Hilster
We zochten al heel
lang een opvolger voor
Eef de Hilster. Hij wilde
er al jaren geleden mee
ophouden. Maar het
bestuur was blij met
hem, en zelf vond hij
het eigenlijk ook heel
leuk om het nog even
Eef de Hilster,
zelfprtret, 2001.
te blijven doen. Als een
van de allereerste leden
van de VVNK heeft Eef, die toen webmaster
was, aan de wieg gestaan van wat nu ons
prachtige blad Rond 1900 is. Begin 2011
ging de Nieuwsbrief Rond 1900 heten en
kreeg hij dankzij Eef een 'nieuw jasje', zoals
dat werd genoemd. Het 'was ook niet mijn
vak', zei hij onlangs. Maar het blad is er in de
loop der jaren alleen maar professioneler
gaan uitzien. Verder verzorgde Eef alles
wat er maar vormgegeven moest worden
voor de VVNK: folders, wervingskaartjes,
boekenleggers, certificaten voor scriptie
winnaars, het prachtige boek Door nazaten
geschonken over de SSK-collectie, en wat
niet meer. Samen met zijn vrouw Thea
stopte hij ook de Rond 1900 in enveloppen
en deed de verzending van de bladen. En
elke keer weer met een volle steekkar naar
het postkantoor! Dat was met dit nummer
de laatste keer, want het nummer dat voor
u ligt, is het laatste nummer dat Eef heeft
opgemaakt. Wij zijn hem zeer erkentelijk
voor zijn gedrevenheid en inzet. Leden als
Eef (en Thea) zijn van onschatbare waarde
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voor onze vereniging. Een ovatie waard!
En dan moet het volgende nummer
worden verzorgd door zijn opvolger. Die
hebben we gevonden in de persoon van de
enthousiaste Paul Guijt. Ook hem heten we
van harte welkom. Hijzelf stelt zich aan u
voor:

Wie ben ik? Paul Guijt, net 60, en 12
jaar lid van de VVNK. En met pensioen na
een loopbaan binnen de sociale zekerheid,
laatstelijk bij het RIVM. Mijn vriendin en ik
hebben een internationale interesse in Nieuwe
Kunst. De voorbije jaren heb ik die uitgebreid
met ook interesse in bijvoorbeeld muziek
rond 1900. Ik heb altijd al plezier gehad in
grafische vormgeving en computers, en heb
zo ook ervaring opgedaan met vormgeving
voor verenigingen. Toen ik Eefs hartenkreet zag
waren andere klussen net afgerond. Ik hoop
een waardig opvolger te zijn. Uw feedback is
voor mij heel belangrijk!
Wij wensen hen allebei heel veel succes!
Eddy Engelsman, voorzitter

kunst bij huis
Wat hebt ú in huis? In de rubriek
'Kunst bij huis' vertellen leden over een
kunstvoorwerp in hun bezit, waarmee
zij een bijzondere band hebben, of waar
een persoonlijk verhaal aan vastzit.
Hebt U zoiets in uw bezit? Schrijf het
op, maak er een kort verhaaltje van in
maximaal 400 woorden en met 1 of
2 afbeeldingen. Graag inzenden naar
redactie@vvnk.nl. Eerst overleg kan
natuurlijk!
Stroper met haas
Otto van Tussenbroek

Klaas Geert Schaafsma
Vanzelfsprekend,
een
zomers
strandtafereel doet het beter 'boven
de bank'. Maar dat er tijdens de veiling
voor dit intrigerende werk geen verdere
animo was, deed de wenkbrauwen
fronsen. Met enig inlevingsvermogen
zou dit postimpressionistische, naar het
vroege expressionisme neigende portret
toch zomaar door Van Gogh geschilderd
kunnen zijn? De stijl van een Leo Gestel
of Willy Sluiter komt wellicht dichterbij,
maar ongetwijfeld was het gemaakt door
iemand met groot talent. Het kenmerkende
monogram met jaartal maakt duidelijk dat
het in 1916 door Otto van Tussenbroek
(1882-1957) is geschilderd (afb. 1).

Afb.2: Otto van Tussenbroek, Stroper met haas,
1916, olieverf op doek 163 x 98.5 cm,
collectie Gemeente Blaricum.

Afb.1: Otto van
Tussenbroek,
Portret van
Lammert Willard,
1916, olieverf op
doek, 72 x 61.5
cm, collectie
Klaas Geert
Schaafsma.
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Van Tussenbroek genoot opleidingen aan
de Tekenschool Pictura in Dordrecht en de
Académie Julian in Parijs. Als directeur van
een museum van kunstnijverheid, publicist,
industrieel ontwerper en kunstenaar
drukte Van Tussenbroek in de eerste helft
van de twintigste eeuw een nadrukkelijk
stempel op het culturele - en kunstzinnige
klimaat. Dat de 'boeventronie' aan Van
Gogh doet denken is niet verwonderlijk. Als
bewonderaar hield Van Tussenbroek begin
1916 in de bovenzaal van het American
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Hotel in Amsterdam een lezing waarin Van
Goghs leven, werk én werkwijze centraal
stond. De vergelijking met het werk van
Willy Sluiter is ook steekhoudend. Van
Tussenbroek en Sluiter hadden een band
met Laren en brachten, soms gezamenlijk,
regelmatig bezoeken aan Volendam om daar
het leven en haar inwoners vast te leggen.
In 1916 publiceerde Van Tussenbroek een
met illustraties verlevendigd artikel over
de rampspoedige overstroming waarmee
Volendam kampte. Als hulpbetoon zou er,
samen met andere kunstenaars, een veiling
met uitsluitend 'Volendams' werk worden
georganiseerd.
De veronderstelling dat de boeventronie
een
geportretteerde
Volendammer
betrof leek dan ook aannemelijk, maar
soms helpt het toeval een handje om tot
betere inzichten te komen. Toen op een
druilerige zaterdagmiddag de kleurrijke
publicatie Schilders van Laren erop werd
nageslagen was de verbazing groot. Daar
stond hij toch echt, dezelfde persoon als
de geportretteerde (afb. 2). De van top
tot teen geschilderde stroper met haas
had zelfs een naam: Lammert Willard.
In opgetekende Larense verhalen speelt
Willard, een gebochelde met de bijnaam 'de
Kneut', enkele malen een rol. Hij poseerde
ook vaker. In Bittere spot, een schilderij
dat Ferdinand Hart Nibbrig in 1907 tijdens
een tentoonstelling van Arti et Amicitiae
presenteerde, vertolkt de stroper Willard
een aandoenlijke hoofdrol.
Tijdens de veiling had 'de markt' weinig
oog voor het portret. Maar door verder
te kijken kunnen kunstwerken onverwacht
een rijke culturele en kunsthistorische
geschiedenis prijsgeven. Hiervan vormt dit
door Otto van Tussenbroek geschilderde
portret van Lammert Willard een
noemenswaardig voorbeeld.

uitgelicht
In Uitgelicht worden bijzondere
stukken uit een museumcollectie in
de aandacht geplaatst. Dit keer door
Friggo Visser, conservator bij het
Keramisch Museum Goedewaagen,
Nieuw-Buinen. Dit museum werd in
1989 gesticht als studiecentrum voor
de Nederlandse keramiek vanaf 1880.
Zeer regelmatig wordt de research
naar fabrieken en potterie pioniers in
tentoonstellingen gedocumenteerd.
Monumentaal
tegelwerk
van
Daniël Harkink
Twee
jaar
van
Corona-ellende
zetten vanuit exploitatieperspectief een
domper op het museumwerk van het
Keramisch Museum Goedewaagen. Dit
door het wegvallen van inkomsten uit
entrees, rondleidingen en workshops. De
museumstichting krijgt nu eenmaal geen
overheidsvergoeding voor de exploitatie.
Positief was daarentegen dat in
november 2021 het museum verrijkt
werd met een vernieuwd museum met
een nieuwe entree. In het museum kan nu
ook een eigen keramiekgalerie gevestigd
worden. Deze nieuwbouw gebeurde
in het kader van de renovatie van het
fabriekspand van de aardewerkfabriek
Royal Goedewaagen, waarmee het museum
is verbonden. Het beste nieuws van het
najaar was dat een aantal museumvrienden
belangrijke schenkingen deed. Kwalitatief
de interessantste aanwinsten betroffen
monumentaal tegelwerk van Daniël Harkink.
Harkink (Gouda 1862-1953 Den Haag)
was de zoon van een Goudse schrijnwerker.

Tegeltableau 'Staatsieportret 10-jarige koningin
Wilhelmina', naar foto Adolphe Zimmermann,
schilder D. Harkink, 28 augustus 1891, Rozenburg,
binnen lijst 76 x 122 cm.

Het gezin verhuisde in 1865 naar Den
Haag en korte tijd later naar Delft. Hij
studeerde van 1879 tot 1882 aan de
Haagse Tekenacademie - nu de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten - en vond
in 1882 werk bij De Porceleyne Fles. Hij
zette zijn studie in 1882 en 1883 voort aan
de Polytechnische School in Delft.
Bij de door Adolf le Comte (18501921) geleide Vrije Studiën aan wat nu
de Technische Universiteit is, kwam
Harkink in een bijzondere jaargroep
terecht. Medestudenten die net als hij
ook voor De Fles hebben gewerkt waren:
Leon Senf, Henri Breetvelt en de latere
fabriekseigenaar Abel Labouchere. Wilhelm
Wolff von Gudenberg, zoon van een Duitse
aardewerkfabrikant was in dezelfde periode
als Harkink eveneens werkzaam bij De Fles
en studeerde ook bij Le Comte.
Deze Von Gudenberg stichtte in oktober
1883 in Den Haag zijn eigen Delfts Blauw
fabriek, de latere Haagsche Plateelbakkerij
Rozenburg, en hij nam Harkink, die zich
ook als glazuurspecialist ontwikkelde, met
zich mee. Vanaf 1885 zou Harkink jonge
kunstenaars van de Haagse School als
Willem de Zwart en Cornelis Koppenol
begeleiden bij hun grafische experimenten
op tegels. Het Keramisch Museum heeft van
dat kleine, vroege tegelwerk inmiddels een
grote collectie als semipermanent bruikleen.
Kenmerkend voor het Rozenburgoeuvre van Harkink is een in Nieuw-Buinen
getoonde Delfts Blauwe tegelplaat uit 1888
naar een ets van de 17e eeuwse boertige
schilder-graficus Cornelis Bega uit Haarlem.
In de daaropvolgende jaren ontwikkelde
hij zich als plateelschilder, door als kopiist
schilderijen uit de Gouden Eeuw en uit de
2e helft van de 19e eeuw op tegels en grote
tegelplaten te gaan schilderen.
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Wilhelmina
In de jaren 90 was het Harkink die
veel tegelwerk op monumentaal formaat
uitvoerde. Een eye-catcher in NieuwBuinen, een geschenk van de Collectie
Meentwijck, is het 40 tegels tellende tableau
van de tienjarige koningin Wilhelmina, dat
hij schilderde naar een staatsiefoto van de
hoffotograaf Adolphe Zimmermann van
maart 1891 (afb. 1). Eigen aan Harkinks
schilderstijl is dat hij de figuratie met
dynamische penseeltoetsen op het fond in
de ruimte weet te zetten.
Het Amsterdamse Zuid-Afrikahuis heeft
een versie op groter formaat met een
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bordure van wit gekleurde oranje-appeltjes
met bovenaan de Nederlandse kroon.
Koningin Wilhelmina deed dit tableau na
haar inauguratie in 1898 cadeau aan Paul
Kruger, de president van de Zuid-Afrikaanse
Boerenrepublieken.
Harkink was als plateelschilder een
uitmuntend colorist en tegelijk een heel
snelle werker. Van alle plateelschilders
van Rozenburg verdiende hij in 1895 ook
het meest: Hfl. 0,45 per uur. Daaruit blijkt
wel dat hij zeer gewaardeerd werd door
de directie van Rozenburg. Rozenburg
beantwoordde met deze tableaus aan de
sterk gestegen vraag naar reproducties van
populaire schilderijen uit de 17e en 19e
eeuw.Tableaus hadden - en hebben - , boven
olieverfschilderijen met hun verouderend
vernis en hun kwetsbaarheid door onder
meer nicotine-aanslag, het voordeel dat zij
gemakkelijk te reinigen zijn.
Anders dan veel van zijn collegaschilders was Harkink niet een fijnrealistische 'glad'schilder. Hij ging in feite
een beeldende dialoog aan met door hem
bewonderde kunstschilders zoals Johannes
Bosboom en Jacob Maris. Hij wist hun
vaak expressieve penseelvoering in al haar
levensechtheid te benaderen. Bosbooms
schilderij van de Grote of Jacobskerk in
Den Haag zou hij zo meerdere malen
reproduceren. In Nieuw-Buinen hangt een
excellent geschilderd tableau als voorbeeld
naast een rembrandtesk tableau van de
Stadhouderspoort op het Binnenhof.

Tegelplaat 'De Baker', naar
Jacob Maris, schilder D.
Harkink, 14 januari 1898,
Rozenburg, binnen lijst 52 x
52 cm.

De Baker
Een ander exempel van 'Moderne
Schilderkunst' is de grote tegelplaat
'De Baker' naar een aquarel en later
olieverfschilderij van Jacob Maris die
Harkink repliceerde in 12 uur tijd (afb. 2). De
verkoopprijs af fabriek was Hfl. 20. Maris zelf
worstelde enorm met zijn olieverfschilderij
dat voor de collectie van Boymans van
Beuningen bedoeld was. Hij begon er aan
in 1877 en kort voor zijn dood in 1899
werd het schilderij afgeleverd. Gelet op het
verschil met de eerder gemaakte aquarel
van Maris, die naar het Singer Museum ging,
moet Harkink kennis hebben gehad van de
zeer levendige textuur van het originele
olieverfschilderij van Maris.
Uitgerekend Harkinks keuze voor
een expressieve verfhuid op de gladde
biscuittegels bracht hem in conflict met
J. Jurriaan Kok, de nieuwe directeur van

Rozenburg, die zich vanaf 1898 veel meer
op de productie van eierschaalporselein
ging richten. Jurriaan Kok was in 1882-1883
overigens ook medestudent bij Le Comte.
Eind 1900 vertrok Harkink bij Rozenburg
om, zoals meerdere Rozenburg-schilders
vóór hem, in dienst te treden bij de nieuwe
Plateelbakkerij Zuid-Holland (PZH) in
Gouda. Directeur Egbert Estié stelde hem
aan als leider van een nieuw op te richten
afdeling voor monumentale tegelkunst, en
niet te vergeten om leiding te geven aan het
glazuurlaboratorium van de fabriek.
Voor Estié schilderde Harkink een 99
tegels tellende repliek van Rembrandts
Nachtwacht, die langs de Hoyng-vestigingen
zou reizen voordat het tableau tot het
faillissement van de PZH in de showroom
van de fabriek zou hangen. Nadien stond
het tableau in zorgwekkende staat tientallen
jaren op het terrein van Publieke Werken
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Tegeltableau 'Het Dronken
Paar', naar Jan Steen,
schilder D. Harkink, 1902,
Plateelbakkerij Zuid-Holland,
binnen lijst 122 x 152 cm.

van Gouda. Tegenwoordig wordt het
tableau gepresenteerd in de entree van het
restaurant van Museum Gouda.
Het Dronken Paar
Ronduit verrassend was de ontdekking
van het 80 tegels tellende tableau 'Het
Dronken Paar' naar Jan Steen dat in oktober
2021 op Marktplaats aangeboden werd
(afb. 3). Het veel kleinere, oorspronkelijke
schilderij van de sterk moralistische
kroegscène
met
Steens
hilarische
verwijzingen naar drankmisbruik en seks
zorgde jarenlang in de eregalerij van het
Rijksmuseum voor een grote publieke
belangstelling. Na de schenking aan ons
museum door museumvriend Peet de
Vreede hangt het tegeltableau intussen in
de nieuwe museumentree. Opmerkelijk aan
de monumentale versie van 'Het Dronken
Paar', en typerend voor Harkink, is dat het
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sterker aan coloriet is dan het origineel.
Bij de plaatsing van het tableau ont
dekten we aan de achterkant onderop
in potlood de notitie 'Station Gouda'.
Vermoedelijk was het tableau bedoeld
voor de nieuwe 1e klas restauratie van NS
Station uit 1903. Het station liep tijdens de
oorlog bombardementsschade op. Bij de
nieuwbouw werd het tableau niet herplaatst.
Was het te scabreus?
Als artistiek leider van de PZH zou
Harkink buiten zijn uitvinding uit 1909 van het
Gouds matplateel veel publieke waardering
krijgen voor zijn grote tegeltableaus op
de wanden van de vanaf 1914 geopende
kruidenierszaken van De Gruyter. In 1924
ging hij bij de PZH met pensioen. In 1941
werd hij als kunstschilder ontdekt onder
meer bij een solotentoonstelling in Arti et
Amicitiae in Amsterdam.

aquarellen, affiches en zelfs vlaggen. Ook
moderne media voor die tijd, zoals fotografie,
schrokken Fré niet af. Zij maakte werken
zo klein als penningen of zo groot als een
tentoonstelling over publieke werken van
de Stadsdrukkerij (afb. 3). Haar werk werd
veelvuldig gevraagd door verschillende
opdrachtgevers. Een van de grootste
hiervan was de SDAP waaronder ook de
AJC viel. Daarnaast werkte zij voor de
Stadsdrukkerij, verschillende (socialistische)
uitgeverijen en ontwierp ze voor de Bond
van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.

nieuwe kunstenaarsmonografie
Cohen, Fré
(Amsterdam 1903 – 1943 Hengelo)
Grafisch ontwerper, kunstenaar
Mathilde van den Bosch
Fré Cohen was een succesvolle en
beeldbepalende vrouw in de mannenwereld
van het grafisch ontwerp. Zij is van groot
belang geweest voor de Amsterdamse
School. In haar werk worden zowel
de vormentaal als de idealen van de
Amsterdamse School duidelijk verwoord.
(afb. 1)
Fré
werd
geboren
in
de
Weesperpleinbuurt in Amsterdam in 1903,
in een Joods Socialistisch gezin. Haar ouders
waren arbeiders in de diamantfabriek,
waardoor zij opgroeide in de arbeidersklasse.
Na het afronden van de Mulo ging Fré

Afb. 1. Fotograaf onbekend,
Fré Cohen;
foto, ca. 1920-1940,
collectie Pieter van Dam.

Afb. 2. Fré Cohen,
De Meiroep voor de AJC;
papier, 1931.

werken voor Draka (De Draad en Kabel
Fabriek). Hier begon op jonge leeftijd haar
loopbaan als grafisch ontwerpster. Haar
carrière kwam echt van de grond toen zij
werd aangenomen als ontwerpster voor
de Stadsdrukkerij van Amsterdam in 1923.
Naast grafisch drukwerk voor de gemeente
Amsterdam ontwierp zij ook voor de
socialistische beweging, zoals de SDAP,
de AJC en verschillende vakbonden en
coöperaties (afb. 2).

Als vrouw in een dominant patriarchale
samenleving had Fré het niet altijd makkelijk.
Maar dit hield haar niet tegen. Ze woonde
zelfstandig in haar eigen atelier, werkte
als zelfstandig kunstenaar en maakte
veel grafisch werk voor de toenmalige
vrouwenbeweging, zoals het tijdschrift 'De
Proletarische Vrouw'. Haar vooruitziende
blik en gedreven werkmentaliteit werden
niet altijd gewaardeerd door haar mannelijke
collega's waardoor ze van hen de bijnaam
'Saartje Wip' kreeg.

Het werk van Fré Cohen is niet
onder een noemer te vatten. Ze werkte
met verschillende technieken en media,
zoals linosnedes toegepast bij ex-librissen
en boekbanden, maar ook tekeningen,
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Naast haar achtergrond in het socialisme
en het feminisme, was Fré ook joods. Hoewel
niet praktiserend heeft deze achtergrond
zeker invloed gehad. Zo maakte zij samen
met Joseph Gompers in 1935 de 13-delige
serie "Zwerftocht door klein-Jeruzalem"
voor het Nieuw Israëlietisch Weekblad en
ontwierp ze voor het tijdschrift Ha-Ischa
(orgaan van den Joodschen Vrouwenraad
in Nederland). Zeker naarmate de Tweede
Wereldoorlog naderde begon Fré zich in
te zetten voor Joodse vluchtelingen uit
Duitsland. Ze werkte voor verschillende
Joodse organisaties zoals het Comité
voor Bijzondere Joodse Belangen. Zelfs
toen de Duitsers een verbod op regulier
onderwijs voor Joden instelden, liet Fré
zich niet uit het veld slaan. De Joodse
Kunstnijverheidsschool werd opgericht
waar Fré als docent reclame aan het werk
kon. De oorlog heeft haar uiteindelijk
gedwongen tot onderduiken. Ze wisselde
uit angst vaak van onderduikadres. In 1943
werd ze na verraad opgepakt in Borne. Bij
haar arrestatie nam ze zelfmoordpillen in
en ze overleed enkele dagen later in het
ziekenhuis in Hengelo.

Afb.3. Fotograaf onbekend,
Fré Cohen maakt collage met
assistenten;
foto, ca. 1920-1940.
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Afb. 4. Fré Cohen,
Stadswapen Amsterdam;
papier, ca. 1930.

boekbespreking
Johanna van Eijbergen (1865-1950)
– Markante Metaalkunstenaar
Auteurs: Annemiek Rens, Marieke
Maathuis en Jet Sloterdijk, m.m.v. Bert
Engelsman
Fotowerk: Albertine Dijkema
Drents Museum Assen, WBOOKS
Zwolle, 2022, 116 blz., paperback,
Engelse samenvatting, € 24.95,
ISBN 9789462584730
Verschenen bij de solotentoonstelling in
het Drents Museum Assen van 16 april
t/m 18 september 2022.

Fré Cohen was een zeer veelzijdige
kunstenares die door haar vastberadenheid
en harde werken een zeer uitgebreid oeuvre
heeft geproduceerd (afb. 4). Haar werk
wordt nu bewaard op verschillende locaties
waaronder de eigen collectie van Museum
Het Schip, maar ook het Stadsarchief en het
Stedelijk museum in Amsterdam; ook veel
privé verzamelaars bezitten werk van de
kunstenares.
Een aantal jaren geleden heeft Museum
Het Schip een succesvolle expositie
georganiseerd over boekbanden van de
Amsterdamse School, waarin het werk van
Fré Cohen een klein onderdeel vormde.
Daarnaast is grafisch werk van Fré Cohen
opgenomen in de vaste expositie van Museum
Het Schip. Haar werk is echter dusdanig
interessant dat het een overzichtsexpositie
verdient, waarin alle facetten van haar werk
aan bod komen. In de expositie is aandacht
voor haar sociale idealen, haar feministische
opvattingen en joodse inspiratie. Naar
aanleiding van de tentoonstelling is tevens
de publicatie 'Fre Cohen: vorm en idealen

van de Amsterdamse School' verschenen.
Dit rijk geïllustreerde boek is verkrijgbaar
via de webshop, de museumwinkel en de
boekhandel.

Eddy Engelsman

Van 2 november 2021 tot en met
30 oktober 2022 presenteert Museum
Het Schip de tentoonstelling over de
Nederlandse kunstenares en grafica Fré
Cohen (1903-1943).
In ons blad Rond 1900 2021 nr 5
(december 2021) zijn zowel het boek (bij
Nieuwe uitgaven) als de tentoonstelling (in
de Tentoonstellingsagenda) opgenomen.
Literatuur:
Fré Cohen, vorm en idealen van de
Amsterdamse School, Museum Het Schip,
Amsterdam (2021).
Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, www.huygens.knaw.nl
(12-4-21).
Joods Virtueel Museum,
www.joodsvirtueelmuseum.nl/kunste
naar/fre-cohen (12-4-21).
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Johanna van Eijbergen (Ambon/Ned. Indië
1865-1950 Den Haag) was rond 1900 de
enige vrouwelijke ontwerper van koperen/
messing sierwerk. Ze werkte in de traditie van
de Nieuwe Kunst en oogstte daarmee veel lof.
De kunstenaar is in de vergetelheid geraakt,
maar in dit boek opnieuw in de schijnwerpers
gezet. Haar emancipatorische strijd voor de
positie van de vrouw staat daarbij centraal.
Annemiek Rens citeert Jan Jaap Heij,
de voormalige conservator van het Drents
Museum, die al in 2004 over Johanna van
Eijbergen schreef: 'De kwaliteit van de
vormgeving is hoog en kan de vergelijking
met die van bekendere firma's en
ontwerpers – inclusief Eisenloeffel – zeker
doorstaan.' Ook Annemiek Rens c.s. hadden
snel in de gaten dat Johanna een talent was.
Er was nog niet veel over haar bekend en dus
gingen ze haar leven en werk onderzoeken.
Johanna van Eijbergen ontwierp
gebruiksvoorwerpen van koper en messing,
zoals vazen, schotels, lampen, klokken en
inktstellen. Ze haalde haar inspiratie uit de
natuur en gebruikte als decoratie dieren in
een grote variëteit. Vliegende herten, bijen,
kevers, vlinders (afb. 1), eendagsvliegen,
libellen, hagedissen, snoekbaarzen, rivier
donderpadden (afb. 2) en wat al niet
meer. Daarnaast paste ze gestileerde
bloemen, of geabstraheerde motieven uit
de plantenwereld toe (afb. 3). Aanvankelijk
schildert ze deze ook.
Dikkers & Co
In 1902 nam Johanna van Eijbergen aan
de Eerste internationale tentoonstelling van
moderne decoratieve kunst in Turijn deel. Als
'sierkunstenares voor metaalbewerking',
alhoewel onbekend is wat Van Eijbergen
daar precies toonde. Haar werk valt
ook Gerard Dikkers op. Hij is eigenaar
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Afb. 1. Johanna van Eijbergen (ontwerp) /
Dikkers & Co (uitvoering),
Vaas met fantasievlinder,
messing, h 10 cm, ongedateerd.
Collectie Museum Hengelo.

van een metaalfabriek voor machines en
stoomketels, kranen en afsluiters: 'Dikkers &
Co' in Hengelo. Hij wil een kunstatelier voor
koperen gebruiksvoorwerpen opzetten.
Volgens Jet Sloterdijk uitzonderlijk dat een
industriële metaalfabriek in Hengelo zich op
het terrein van het kunstambacht begeeft
door zowel ontwerp als uitvoering in huis
te halen. Dikkers was een onervaren speler
in de kunstwereld. En even uitzonderlijk
was dat een vrouw het ontwerpen op zich
neemt. Vanaf 1904 tekende Van Eijbergen
voor Dikkers & Co vijf jaar lang de
ontwerpen. Maar de uiteindelijke objecten
werden niet met haar naam gesigneerd. De
metaalbewerkers voerden haar ontwerpen
uit, door uit één plaat metaal voorwerpen

Afb. 2. Johanna van Eijbergen (ontwerp) /
Dikkers & Co (uitvoering),
Vaas met rivierdonderpadden,
messing, h 16 cm, ongedateerd.
Collectie Museum Hengelo..

te drijven. Zeer arbeidsintensief handwerk
en kostbaar. Sloterdijk beschrijft hoe
dat allemaal in zijn werk ging en zet de
koperwerkers in de schijnwerpers.
Van Eijbergens werk werd overal
tentoongesteld, zoals in 1907 op een
tentoonstelling van de V.A.N.K. (Vereeniging
voor Ambachts- en Nijverheidskunst) in
Den Haag. Een jaar later was ze met 36
werken present op de Tentoonstelling van
Hedendaagsche Kunstnijverheid, in Pulchri
Studio, Den Haag. Behalve siervoorwerpen
werden daar ook deurknoppen, slotplaten
(afb. 4), beslagen, trapleuningen en licht
kronen van Van Eijbergen getoond. De
kranten, onder andere het Algemeen
Handelsblad, waren vol lof. Op de Wereld
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Afb. 3. Johanna van Eijbergen (ontwerp) /
Dikkers & Co (uitvoering),
Vaas met bloemmotieven,
messing, h 21,5 cm, ongedateerd.
Collectie Drents Museum.

tentoonstelling van 1906 in Milaan werd haar
werk met een zilveren medaille bekroond.
De afbeeldingen tonen Van Eijbergens
werk als een geslaagd samenspel tussen de
vorm van het object en de decoratie. De
decoratie is er niet zomaar 'opgeplakt'. Het
Inktstel met vliegend hert laat dat goed zien.
De geweivormige kaken komen terug in de
deksel (afb. 5a en 5b).
Lerares en feministe
In 1909 werd Dikkers' atelier gesloten.
Het koperen sierkunst-avontuur heeft
maar kort geduurd. Het was te duur. Het
prachtige oeuvre van Van Eijbergen was dan
ook klein. De periode in Hengelo bleek
voor Van Eijbergen te kort om definitief
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Afb. 4. Johanna van Eijbergen (ontwerp) /
Dikkers & Co (uitvoering), Deurplaat met
snoekbaarzen, messing, 32 x 9 cm, ongedateerd.
Collectie Museum Hengelo.

Congres van Vrouwen. Vrouwenorganisaties
uit verschillende landen bespraken daar
vraagstukken over feminisme. Mogelijk heeft
ze in deze kringen haar vriendin Hermina
Anna Siebert Coster (1859-1939) leren
kennen. Ze ging met haar samenwonen
in Alkmaar, maar over hun leven samen
is weinig bekend. In 1930 verhuizen ze
naar Den Haag, waar Van Eijbergen bleef
schilderen. In 1950 overlijdt ze op 85-jarige
leeftijd, elf jaar na haar vriendin.

Afb. 5a en 5b. Johanna van Eijbergen (ontwerp) /
Dikkers & Co (uitvoering),
Inktstel met vliegend hert,
messing, 10 x 29 x 17 cm, ongedateerd.
Collectie Museum Hengelo..

naam te maken. Johanna van Eijbergen
ging vervolgens in Alkmaar lesgeven als
lerares tekenen, en werkte niet meer als
vormgeefster. Naast haar werk als lerares
heeft ze zich haar hele leven ingezet voor
de rechten en de positie van de vrouw. In
Hengelo als presidente van de Bond voor
Vrouwenkiesrecht, en later in besturen bij
het onderwijs. Om te laten zien dat vrouwen
wel degelijk sierwerk van metaal konden
ontwerpen nam ze in 1913 met een koperen
object deel aan de tentoonstelling De Vrouw
1813-1913 in Amsterdam. Een initiatief
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht,
en de belangrijkste tentoonstelling op het
gebied van vrouwenemancipatie. In 1915
werd ze afgevaardigd naar het Internationaal
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Vrouwen onderbelicht
Dit boek past in de toenemende
belangstelling voor 'vrouwen in de kunst'.
Lange tijd hebben vrouwelijke kunstenaars in
musea en de kunstgeschiedschrijving minder
aandacht gekregen dan hun mannelijke
collega's. Om vooruit te komen werkten
de meeste vrouwelijke kunstenaars samen
met mannen uit hun directe omgeving, maar
bleven dan vaak in de schaduw van die
mannen, bijvoorbeeld van hun beroemde
partner of familielid, of van het mannelijke
hoofd van een ontwerp-atelier waar ze
werkten. Johanna van Eijbergen bleek
zonder zo'n mannelijke 'kruiwagen' ook
vooruit te kunnen komen.
Volgens het RKD-Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis zijn ook de
bijdragen van vrouwelijke verzamelaars,
conservatoren, kunsthistorici en andere
kunstbemiddelaars tot nu toe sterk
onderbelicht gebleven. Het RKD is daarom
in 2021 met enkele musea een onderzoek
gestart naar de rol van vrouwen in de
kunstwereld en specifiek in museale
collecties.
Het boek gaat weliswaar niet
primair over de ondergeschikte rol en
positie van vrouwelijke kunstenaars en
hun emancipatorische strijd, maar dat
onderwerp loopt wel als een rode draad
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door het boek. Het is de kracht van
het boek dat Johanna van Eijbergen op
die manier in de sociaal-historische en
kunsthistorische context wordt geplaatst.
Om het leven en werk van Van Eijbergen
te kunnen begrijpen behandelt Annemiek
Rens de maatschappelijke idealen van de
kunstnijverheid rond 1900. En ze plaatst Van
Eijbergen in de bredere kunstwereld van
toen. Ze zet haar neer als eigenzinnige en
unieke kunstenaar, naast andere mannelijke
metaalkunstenaars uit die periode, zoals
Frans Zwollo, Johan Cornelis Stoffels en Jan
Eisenloeffel. De auteurs maken duidelijk dat
hoewel Van Eijbergen er in geslaagd is om
op haar hoogtepunt bekend en erkend te
worden, ze in de kunstgeschiedenis toch is
verwaarloosd.
Nieuwe weg
Het boek is een voorbeeld voor hoe
het Drents Museum de unieke collectie
1885-1935 met ruim 40.000 objecten (de
helft is geschonken door de SSK rond
1900) blijft onderzoeken en vernieuwend
gaat presenteren. Sinds 2019 gaat het
meeste onderzoek over vrouwen als een
onderbelichte groep kunstenaars. Marieke
Maathuis, medeauteur van het boek over
Van Eijbergen, schreef daar een artikel over
in Rond 1900 nr 2021-1_corr.pdf (vvnk.nl)
Dit boek is het 27e boek in de serie
'Monografieën van het Drents Museum over
kunstenaars uit het tijdperk rond 1900'.
Een serie die sinds 1987 door het Drents
Museum is gepubliceerd. Dat de bewering
van de onderbelichting van vrouwelijke
kunstenaars niet overdreven is, blijkt wel uit
het feit dat alle 26 voorgaande boeken over
mannelijke kunstenaars gaan. Dit 27e boek is
dus het eerste over een vrouw. Bij de nieuwe
benadering van het Drents Museum hoort
ook een representatiever en inclusiever

nieuwe uitgaven
Common Ground - Dutch-South
African Architectural Exchanges,
1902-1961, door Nicholas J. Clarke,
Roger C. Fisher en Marieke C.
Kuipers
LM Publishers, Edam, 2021, 320 pag.,
Engelse taal, € 37,50.
ISBN 9789460225338

Afb. 6. Merlijne Marell, Paardenbloem en hommel, Linosnede, monotype, kleurpotlood, oliepastel, 2022.

tentoonstellings- en acquisitiebeleid. Hierbij
is nieuw dat hedendaagse kunstenaars in
'Studio DM', de artist residency van het
museum, mogen werken. Zodoende heeft
Merlijne Marell (1986) in 'Studio DM'
illustraties voor het boek gemaakt. Daarbij
liet ze zich inspireren door onderwerpen
uit Van Eijbergens oeuvre, zoals de
paardenbloem en hommel (afb. 6).
Het boek vertelt het verhaal over een

De rijkdom en verscheidenheid
van de Nederlandse bijdragen aan de
gebouwde omgeving in Zuid-Afrika zijn
bijna onbekend. Zelfs in de 20e-eeuwse
architectuurgeschiedenis komen deze
bijdragen nauwelijks aan de orde. Tussen
1902 en 1961 waren in dat land meer dan
zeventig in Nederland geboren en naar
Zuid-Afrika geëmigreerde architecten actief.

Architecten van Hilversum –
Hilversum deel 2: Planmatige
ontwikkeling en huisvesting (19151940), door Max Cramer, Arie den
Dikken, Anton Groot, Annette
Koenders, Rob Marx, Ineke Marxvan Daal, Harry van der Voort
Uitgeverij Verloren, 19 mei 2022, 272
pag., harde kaft, groot formaat, € 30.
ISBN 9789087049652
Hilversum wordt vaak aangeduid als het
mekka van de jonge bouwkunst in Nederland.
Tien jaar lang hebben zeven specialisten
onderzoek gedaan naar 50 architecten. In
het in mei 2022 uitgebrachte deel 2 van de
4-delige reeks komt de periode 1915-1940
aan bod: het tijdperk van Willem Marinus
Dudok (1884-1974), ook door de ogen
van zijn collega's. Deel 1 is er al en heet De
industriële revolutie bereikt Hilversum (18501915). In deze tijd oefende de overheid grote
invloed uit op de ontwerpen. Deel 3 gaat
over de Wederopbouw en ruimtelijke ordening

nijvere en idealistische kunstenaar. Als
enige vrouw wist ze zich in deze periode
te bewijzen in de mannelijke wereld van
het metaal ontwerpen. En gedurende
haar hele leven heeft ze zich ingezet voor
vrouwenrechten en emancipatie. Het
boek maakt glashelder dat het werk van
Johanna van Eijbergen thuishoort in de
geschiedschrijving van de Nederlandse
kunstnijverheid rond 1900.
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Zij ontwierpen daar honderden gebouwen,
zoals gestroomlijnde appartementen in
art deco in Pretoria, een classicistische
brandweerkazerne in Kaapstad en een
meisjesschool
in
neo-renaissancestijl
in Stellenbosch. In dit boek wordt dat
flink uitgediept. Deze gebouwen zijn
ook omstreden omdat ze uit de tijd van
de apartheid stammen. Niettemin is het
bestaande werk van deze architecten een
onmiskenbaar deel van het hedendaagse
Zuid-Afrika en zijn de gebouwen nog vaak
dagelijks in bedrijf. De publicatie is mede
mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
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kennen we alleen maar de hoofdarchitect.
Het
beroemde
Scheepvaarthuis
in
Amsterdam staat bekend als van J.M. van
der Meij. Terwijl hij alleen als adviseur
verantwoordelijk was voor de esthetiek
van het gebouw. En dan ook nog met een
hoop beeldhouwwerk van anderen, zoals
Hildo Krop. De gebroeders A.D.N. en J.G.
van Gendt komen op de tweede plaats. Het
blijkt echter dat zij in ieder geval als de meer
praktische architecten verantwoordelijk
waren voor het ruimtelijke ontwerp. Iets
soortgelijks vond plaats bij de bouw van het
Vredespaleis in Den Haag. Le Cordonnier
uit Lille won de internationale prijsvraag en
staat bekend als de architect. Maar hij was
meer kunstenaar dan bouwmeester en had
als ontwerp een soort suikertaart getekend.
Het werd raadzaam geacht om ir. J.A.G. van
der Steur aan het bouwteam toe te voegen.
Die wist er een eenvoudiger uitziend en
degelijk gebouw van te maken.
(1940-1975); het moet nog verschijnen.
De naoorlogse wederopbouw bracht
ruimtelijke ordening op een niet eerder
vertoonde schaal voort. En het laatste en
4e deel gaat over Dudok in tekeningen en
eerste foto's (1915-1974), het verschijnt in
november 2022. Losse delen € 30, de hele
set van 4 delen nu ineens bestellen kost
€ 100. ISBN 9789087049492.

Geen stijl – Een rijkere architectuur
geschiedenis, door Sieger Vrieling
Uitgeverij Verloren, 2022, paperback,
288 pag., € 29.
ISBN 9789087049621
De maatschappij veranderde vanaf
circa 1850 ingrijpend en de architectuur

veranderde mee. Er werden talloze
nieuwe gebouwtypen, zoals postkantoren,
stations en warenhuizen gebouwd. Ze
werden uitgerust met de nieuwste
bouwmaterialen en technische installaties,
en ontworpen en uitgevoerd door een keur
aan specialisten. Het probleem is dat deze
enorme en fundamentele veranderingen
niet of nauwelijks in de overzichtswerken
van de architectuurgeschiedenis worden
behandeld. In die geschiedenis wordt de
ontwikkeling van de architectuur nog altijd
beschreven aan de hand van de bouwstijlen.
De dominantie van die stilistische canon
wil de auteur ter discussie stellen. Dit
boek biedt een kijkje achter de gevel van
de Nederlandse architectuur rond 1900.
Vrieling kegelt daarbij enkele heilige huisjes
omver. Heel interessant is het hoofdstuk
De tweede architect. Van heel veel gebouwen
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Piet Mondriaan – De man die alles
veranderde, door Hans Janssen,
Benno Tempel en Lieke Wijnia
Waanders Uitgevers, april 2022, 192
pag., rijk geïllustreerd, € 26,95.
ISBN 9789462824108
Publicatie uit 2017, opnieuw in
het Nederlands, Duits en Engels
uitgebracht bij de tentoonstelling
Rondom Mondriaan, t/m 25 september
2022, Kunstmuseum Den Haag.
Weinig kunstenaars hebben zichzelf
zo vaak opnieuw uitgevonden als Piet
Mondriaan (1872-1944). Hij begint met
avontuurlijke, realistische landschappen
en hij eindigt met zijn wereldberoemde
geometrische abstractie die hij ontdekt
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in Parijs en New York. Een ware
ontdekkingstocht door de moderne kunst.
Met een onbegrensde nieuwsgierigheid naar
het nieuwe, omarmde hij het dynamische
leven in Amsterdam, Parijs, Londen en New
York en vertaalde dit in zijn schilderijen. In
New York zocht Mondriaan opnieuw naar
vernieuwing. Hij ontdekt er een radicaal
nieuw ritme dat zijn laatste meesterwerk
Victory Boogie Woogie (1942-1944) bepaalt.
De grande finale van zijn carrière. Hij maakte
op een veel speelsere manier gebruik van
kleur en uit sommige doeken verdwenen de
zwarte lijnen zelfs geheel. Mondriaan ging
plakstroken papier gebruiken als hulpmiddel.
In het bij zijn dood nog onvoltooide
schilderij Victory Boogie Woogie was
Mondriaan bezig met vernieuwing. Hij
zocht aansluiting bij de muziek door er 'wat
boogie woogie in te doen'. Mondriaan liet
slechts wat persoonlijke documenten, zijn
schilderspullen en enkele boeken na. Hij had
de gewoonte correspondentie na lezing te

vernietigen en hechtte kennelijk niet aan
materiële zaken. Voor dit boek is diepgaand
onderzoek gedaan in de Mondriaancollectie
van Kunstmuseum Den Haag. De grootste
Mondriaan-collectie ter wereld, met circa
300 werken uit elke fase van de loopbaan
van deze Nederlandse kunstenaar.

De Roos & Overeijnder – Een
Rotterdams
architectenbureau:
bouwen voor havenbaronnen en
arbeiders, door Han Timmer
Uitgeverij Verloren, BONAS reeks,
2022, 252 pag., slap omslag, € 27.
ISBN 9789087049614
Het Rotterdamse architectenbureau
van Herman de Roos (1875-1942) en
Willem Overeijnder (1875-1941) was in
de eerste helft van de 20e eeuw een van
de bekendste en grootste van de stad.
Na de oprichting in 1895 timmerden
ze aan de weg met herenhuizen in
de modieuze neorenaissancestijl en

met gezondheidskolonies. Twee grote
woningbouwprojecten in Arnhem –
tuindorp De Mussenberg en de Van
Verschuerwijk – betekenden in 1911
landelijk een doorbraak. Ze bouwden
voor het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk
en voor tuindorpen in onder andere
Wageningen, Veendam en Assen (Lodewijk
Napoleonplein 1915-1917). Voor de
Rotterdamse havensector ontwierpen
ze rijk gedecoreerde kantoorgebouwen
en fabriekshallen. Het monumentale
kantoorgebouw Petrolea (nu de 'Rode
Olifant') in Den Haag werd uitgevoerd in
expressieve baksteenarchitectuur met een
art-deco-interieur. Daarnaast bouwde het
bureau in Rotterdam enkele scholen, het
Sportfondsenbad en het iconische 'Kasteel',
het stadion van voetbalclub Sparta. Als
bekende Rotterdamse architecten werden
ze uitgenodigd voor de prestigieuze
prijsvragen voor het stadhuis, de beurs en
de Bijenkorf. De landelijke betekenis ligt in
hun bijdrage aan de volkswoningbouw. Dit
boek geeft voor het eerst een uitgebreid
overzicht van hun oeuvre en een beknopte
schets van hun leven.

À la campagne - Het Franse licht van
Corot tot Cézanne, door Marlies
Stoter en Sandra Kisters (red.)
Waanders Uitgevers, 2022, 178 pag., ca.
150 illustraties, € 29,95.
ISBN 99789462624078
Boek bij de tentoonstelling À la
campagne - Van Maris tot Monet, t/m 17
juli 2022, Fries Museum, Leeuwarden
i.s.m. Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.
In de negentiende eeuw waren het
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in. Over vriendschappen tussen schilders,
hun schildermaterialen, de lijsten die ze om
hun werken kozen, de relatie tussen kunst
en literatuur en nog veel meer.

Pierre Cuypers, door Wies van
Leeuwen
WBOOKS, in samenwerking met
Cuypershuis Roermond, 2e druk 2022,
gebonden, 76 pag., 200 afbeeldingen in
kleur en zwart-wit, € 14,95.
ISBN 9789462581173

de Franse kunstenaars, van de School van
Barbizon tot het (post)impressionisme,
die het voortouw namen om niet meer
een verzonnen of geïdealiseerde natuur
te schilderen, maar de echte natuur.
Ze trokken met hun schilderkist naar
buiten om de omringende natuur en het
wisselde licht vast te leggen in een palet
dat steeds lichter en helderder van toon
werd. Tegelijkertijd veranderen ook hun
opvattingen over hoe die werkelijkheid het
best weergegeven kan worden. We zien dat
ze in hun werk geleidelijk aan vooruit wijzen
naar de abstracte kunst. Die frisse wind
in de (natuur)schilderkunst waait vanuit
Frankrijk ook naar Nederland en België, en
vice versa. Grote namen als Monet, Cézanne,
Pissarro, Maris en Van Gogh komen voorbij,
maar ook minder bekende, zoals die van
de Belgische schilder Emile Claus. Aan de
hand van een elftal artikelen en meer dan
honderdvijftig afbeeldingen gaat de lezer
met de kunstenaars mee op pad, de natuur
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Wies
van
Leeuwen
behandelt
chronologisch de hoogtepunten uit het
leven en werk van Pierre Cuypers, en laat
zien hoe zijn autobiografie en oeuvre elkaar
beïnvloeden en versterken. De recente
restauraties van Pierre Cuypers-gebouwen
als het Cuypershuis in Roermond, het
Rijksmuseum Amsterdam, het Centraal
Station in Amsterdam en het Kasteel de Haar
laten zien dat zijn werk door de jaren heen
belangrijk is gebleven. Al die restauraties
maken deze tweede druk meer dan actueel.
Pierre Cuypers is een overzichtelijk, sterk
geschreven standaardwerk en is gebaseerd

op vanaf circa 1990 verricht onderzoek
voor de dissertatie over Cuypers als
restauratiearchitect, en de in 2007
gepubliceerde Cuypersbiografie.

MB, Tijdschrift van Museum
Belvédère, over Jeanne Bieruma
Oosting, door Susan van den Berg
en Jolande Withuis
Nr 44, april 2022, 50 pag., drie nummers
à € 20 per jaar (geen losse verkoop),
gratis per post voor Vrienden van
Museum Belvédère (€ 55 per jaar);
tel. 0513-644999.
De afgelopen maanden is over tekenaar/
schilder Jeanne Bieruma Oosting (18981994) in de media veel geschreven, zoals in
Rond 1900 nr. 5 / december 2021 met een
boekbespreking over het boek van Jolande
Withuis: Geen tijd te verliezen. Inmiddels
lopen er vijf tentoonstellingen over deze
markante kunstenaar, onder andere in
Museum Belvédère in Oranjewoud/

Heerenveen. Zie de tentoonstellingsagenda.
Het altijd weer prachtig vormgegeven
tijdschrift MB gaat voor de helft over
haar relatie met Friesland: Een Frieçaise
in Friesland, 1898-1954. Hoewel volgens
Susan van den Berg deze publicatie zeker
schatplichtig is aan Jolandes boek en er
regelmatig naar verwezen wordt, heeft de
uitgave een eigen karakter doordat zij is
gebaseerd op eigen onderzoek. Ook zijn
er andere accenten gelegd. Hier is gekozen
voor de invalshoek van de Frieçaise, een
door Oosting zelf verzonnen term waarin
het Friese en het Franse verenigd wordt. 'Ik
ben Latijn van geest en Fries van lichaam', was
Jeannes verklaring. De andere helft van de
publicatie gaat over het verblijf in Frankrijk,
met name Parijs: Een Frieçaise in Frankrijk,
1929-1940. Daar ligt het zwaartepunt op
de grafische werken en niet zozeer op
de schilderkunst. Wie niet het dikke boek
over Bieruma Oosting van Jolande Withuis
wil lezen, maar wel geïnteresseerd is in de
kunstenaar, is dit handzame tijdschrift beslist
een aanrader.

Aanzienlijke portretten | Adolf
Pirsch (1858-1929) in Nederland,
door Rudi Ekkart, Claire van den
Donk
Uitgeverij WBOOKS in samenwerking
met Museum van Loon, 80 pag., € 19,95.
ISBN 978946258496
Boek bij de tentoonstelling t/m 12 juni
2022 in Museum Van Loon, Amsterdam.
Zie Tentoonstellingsagenda onder
Amsterdam – Museum Van Loon
In de jaren tussen 1908 en zijn dood
in 1929 was de Oostenrijkse kunstenaar
Adolf Pirsch een gevierd portrettist van
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de Nederlandse elite. Toch kreeg hij al
tijdens zijn leven weinig warme bijval van
de kunstkritiek en is zijn naam na zijn
dood vrijwel geheel vergeten. In deze
eerste publicatie, gewijd aan Adolf Pirsch,
schetsen de auteurs een beeld van zijn
actieve periode in Nederland en van het
netwerk van adel en patriciaat voor wie
hij voornamelijk werkzaam was. Er wordt
aandacht besteed aan de internationalisering
van de Nederlandse portretkunst in vroege
twintigste eeuw en aan het karakter en de
ontwikkeling van de portretkunst van Pirsch.

Leo Gestel op Mallorca, door
Caroline Roodenburg-Schadd
Waanders Uitgevers, 2022, 112 pag.,
rijk geïllustreerd, € 23,95.
ISBN 9789462624177
Catalogus
bij
de
gelijknamige
tentoonstelling, t/m 18 september
2022, Museum Kranenburgh, Bergen.
Zie de tentoonstellingsagenda.
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T E N T OO N S T E L L I N G agenda
per mei 2022

Amsterdam – Museum van Loon
020-6245255 / www.museumvanloon.nl
Aanzienlijke portretten | Adolf
Pirsch (1858-1929) in Nederland;
t/m 12 juni 2022
In de jaren tussen 1908 en zijn dood
in 1929 was de Oostenrijkse kunstenaar
Adolf Pirsch een gevierd portrettist van
de Nederlandse elite. Toch kreeg hij al
tijdens zijn leven weinig warme bijval
van de kunstkritiek en is zijn naam na
zijn dood vrijwel geheel vergeten. Deze
tentoonstelling geeft een beeld van zijn
actieve periode in Nederland en van het
netwerk van adel en patriciaat voor wie hij

voornamelijk werkzaam was. Zie voor het
gelijknamige boek onder Nieuwe Uitgaven.
Arnhem – Museum Arnhem
026 3031400 / www.museumarnhem.nl
Van links naar rechts / een nieuwe
kijk op een eeuw neo-realisme; 13
mei – 23 november 2022
Hoe komt het dat binnen een
kunststroming de ene kunstenaar in de
vergetelheid raakt en de andere niet?
Museum Arnhem staat bekend om zijn
collectie Neorealisme, met werken van
kunstenaars als Dick Ket, Carel Willink

Berthe Edersheim, zelfportret,
olieverfschilderij op doek,
h 111.3 x b 81.3 cm, 1932,
Collectie Museum Arnhem. Foto: Han Boersma.

Adolf Pirsch, portret Theresa Hannack,
olie op canvas, h 80 x b 67 cm,
Collectie Neue Galerie Graz, Oostenrijk.

en Pyke Koch. Maar de tentoonstelling
Van links naar rechts biedt een nieuwe kijk
op een eeuw 'Neorealisme' verzamelen,
waarbij de invloed van politieke spanningen
in het Interbellum zichtbaar worden.
De economische crisis van 1929 en de
machtsovername van Hitler in Duitsland
in 1933 raakten ook de kunst en de
kunstenaars in Nederland. Of ze nu expliciet
positie kozen of niet, de maatschappelijke
polarisatie had gevolgen voor hun werk, hun
persoonlijk leven en hun carrières, èn voor
de collectievorming van musea als Museum
Arnhem. Door deze politieke polarisatie
verdwenen vooral sociaal geëngageerde en
activistische kunstenaars voor lange tijd uit de
kunstgeschiedenis. Met deze tentoonstelling
presenteert het museum na een jarenlange
restauratie en vernieuwing een inclusiever
beeld van het Interbellum dan voorheen.
Herontdekkingen van progressieve kunste
naars als Berthe Edersheim, Harmen Meurs
en Nola Hatterman, die voorheen letterlijk
en figuurlijk links bleven liggen, worden
getoond tegenover bekende namen als
Carel Willink, Raoul Hynckes en Pyke Koch.
Van links naar rechts laat zien hoe het
verzamelbeleid van het museum in de loop
der tijd werd bijgesteld, naar maatschappelijk
engagement en een inclusieve blik.
Assen – Drents Museum
0592-377773 / www.drentsmuseum.nl
Johanna van Eijbergen 1865 – 1950
/ Markante metaalkunstenaar; t/m
18 september 2022
Van Eijbergen was de enige vrouw in
Nederland die zich omstreeks 1900 aan
de metaalkunst waagde. Haar ontwerpen
werden uitgevoerd in de ateliers voor
gedreven koperwerken van G. Dikkers &
Co in Hengelo. Het zijn bloemen en dieren,
met name gevleugelde insecten en vissen op
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Pendule (detail), ongedateerd, messing, h 40 cm.
Collectie Museum Hengelo.

vaasjes en sierschalen in messing, koper en
brons. Ze sluiten aan bij de art nouveau-stijl.
Een vergeten kunstenaar, maar het werd
hoog tijd haar in de schijnwerpers te zetten.
Zie voor een verdere toelichting op de
tentoonstelling de Boekbespreking over de
gelijknamige publicatie elders in dit nummer.
Bergen – Museum Kranenburgh
072-5898927 / www.kranenburgh.nl
Gestel op Mallorca; t/m 18
september 2022
In 1914 verblijft Leo Gestel met zijn
vriendin An Overtoom en het schilderspaar
Else Berg en Mommie Schwarz vier
maanden
op
Mallorca;
aansluitend
brengen ze nog een bezoek aan het
Spaanse vasteland. Kunstverzamelaar Piet
Boendermaker en zijn vrouw Marie voegen
zich ook korte tijd bij hen. Gestel werkt
daar als een bezetene en gaat helemaal
op in de natuur. Met zijn kunstenaarsoog
onderzoekt hij op het eiland het licht, het

Mesdags. In deze collectie-presentatie staan
verbintenis en vriendschap centraal.

Leo Gestel, Landschap Mallorca, 1914,
Stedelijk Museum, Amsterdam.

land en het omringende water. Leo Gestel
op Mallorca biedt een uniek totaaloverzicht
van al het spectaculaire en kleurrijke werk
dat de schilder maakte tijdens zijn verblijf
op Mallorca. Zijn experimenteerdrift krijgt
een belangrijke, nieuwe impuls en met zijn
geabstraheerde, deels aan het kubisme en
futurisme ontleende stijl bereikt hij een
hoogtepunt in zijn oeuvre. Leo Gestel geldt
als een van de grote vernieuwers van de
beeldende kunst in Nederland. Hij was een
van de kernleden van de Bergense School en
zijn werk is een experimenteel hoogtepunt
in de moderne Nederlandse kunst.
Gastcurator en Gestel-expert Caroline
Roodenburg-Schadd schreef de catalogus
en stelde de tentoonstelling samen.
In beide is ook werk van Else Berg en
Mommie Schwarz opgenomen. Zie ook
Nieuwe uitgaven (pag. 39). Wie nog meer
over Gestel wil zien, kan naar een van de
stijlkamers in Stadsmuseum Woerden, die
geheel met Gestel-werk is ingericht.
Den Haag – Mesdag Collectie
070- 3621434 / www.demesdagcollectie.nl
Haagse kunstenaarsvrienden; t/m
17 juni 2022

Pieter de Josselin de Jong,
portret Jacob Maris, 1890,
Mesdag Collectie.

De Mesdags waren goed bevriend
met kunstenaars als Jozef Israëls, de
broers Maris en Anton Mauve. Ze deelden
hun artistieke leven en portretteerden
zelfs elkaar. De portretten in deze
presentatie weerspiegelen hun warme
vriendschappen en onthullen verhalen uit
de Haagse kunstkringen. De succesvolle
kunstenaarsvrienden
hadden
allemaal
centrale posities binnen de prominente
Haagse kunstenaarsverenigingen Pulchri
Studio en de Hollandsche Teekenmaat
schappij. Kunstenaars van de jongere
generatie, onder wie Thérèse Schwartze,
Isaac Israels en Jan Toorop behoorden ook
tot de kennissenkring van Hendrik Willem
Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten.
Ook zij waren, in mindere mate, met werk
vertegenwoordigd in de collectie van de
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Den Haag – Kunstmuseum
070-3381111 / www.kunstmuseum.nl
Rondom Mondriaan; t/m 25
september 2022
Het is 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan
(1872-1944) werd geboren. Kunstmuseum
Den Haag heeft met ruim 300 werken de
grootste collectie Mondriaans ter wereld,
en laat dit niet ongemerkt voorbijgaan. De
tentoonstelling laat zien hoe Mondriaan zich
bewoog tussen zijn vrienden en tijdgenoten,
en hoe groot zijn artistieke invloed is op de
kunstenaars na hem.
De Mondriaancollectie van Kunst
museum Den Haag illustreert Mondriaans
gehele ontwikkeling naar de abstractie,
waarbij hij vaak drastisch van stijl
veranderde. De verzameling Mondriaans in
het Kunstmuseum is sinds de jaren 1970 van
grote invloed geweest op de manier waarop
het Kunstmuseum verzamelt én naar de
eigen collectie en hedendaagse kunst kijkt.
Werk van uiteenlopende kunstenaars
die een verbinding met Mondriaan
voelen is in de loop der jaren door het
Piet Mondriaan, Duin I,
olieverf op karton, 30 x 40 cm, 1909,
Collectie Kunstmuseum Den Haag.
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museum aangekocht. Bezoekers worden
in Rondom Mondriaan meegenomen in
wat het betekent om zo'n belangrijke en
inspirerende collectie te beheren.
Mondriaan had uitgesproken ideeën
over (elektronische) muziek en beweging.
Speciaal voor het Kunstmuseum is er een
stuk gecomponeerd en te beluisteren,
gebaseerd op de inzichten van Mondriaan.
Het Kunstmuseum toont in deze
tentoonstelling ook werken van kunstenaars
die een artistieke verwantschap tonen met
Mondriaan, zoals Iris Kensmil en Patricia
Kaersenhout. Aan bod komen tevens zijn
contacten met de kunstenaars Jacoba van
Heemskerck,Theo van Doesburg,Alexander
Calder en Josephine Baker. Ter gelegenheid
van deze tentoonstelling is de publicatie: 'Piet
Mondriaan – De man die alles veranderde',
door Hans Janssen, Benno Tempel en Lieke
Wijnia, opnieuw uitgebracht, zie hiervoor
de rubriek Nieuwe uitgaven.
Enkhuizen – Zuiderzeemuseum
022-8351111 / www.zuiderzeemuseum.nl
Zuiderzeegezichten van A.P. Schotel;
t/m 18 september 2022
Zuiderzeegezichten gaat over het leven
en het werk van schilder Anthonie Pieter
Schotel (Dordrecht 1890-1958 Laren, NH).
Schotel was een Nederlandse schilder, die
vooral bekendstond om zijn haven- en
(Zuider)zeegezichten. Zeven musea uit het
Netwerk Zuiderzeecollectie* (Schokland,
Urk, Harderwijk, Spakenburg, Volendam,
Huizen) werkten samen voor de organisatie
van deze tentoonstelling. Iedere locatie
toont op eigen wijze een deel van het leven
van de kunstenaar: zelden getoond geleend
rijks- en particulier bezit, en de collecties
van de deelnemende musea.
Als in 1918 wordt besloten de Zuiderzee
af te sluiten met de Afsluitdijk, is Schotel

A.P. Schotel, Uitzeilende botter
Volendam,
h 175 x b 145 cm,
olieverf op doek,
Collectie Zuiderzeemuseum.

onophoudelijk te vinden aan de havens
van de Zuiderzee, om het verdwijnende
Zuiderzeeleven vast te leggen. Hij schilderde
de Zuiderzee obsessief in al haar facetten:
de dorpen, bewoners, de zee, havens en de
wolkenluchten. Maar wat hem het meest
fascineerde was de botter. Met grote
precisie bestudeerde hij de schepen met als
doel: 'ze in zijn macht te krijgen'. Je zou hem
'biograaf van de botter' kunnen noemen.

Al tijdens zijn leven waren de werken van
Schotel geliefd; hij verkocht heel goed mede
dankzij de inspanningen van zijn sociaal zeer
vaardige echtgenote Elisabeth Goedvolk.
Ook na zijn voortijdige dood in 1958 bleef
zij zich inzetten voor de 'collectie Schotel'.
* zie zuiderzeecollectie.nl
Leeuwarden – Fries Museum i.s.m.
Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam.
058-2555500 / www.friesmuseum.nl
À la campagne: van Maris tot
Monet; t/m 17 juli 2022
De Franse impressionisten uit Museum
Boijmans Van Beuningen zijn in Leeuwarden!
Ontdek de invloed van het Franse licht in de
19de-eeuwse schilderkunst, met prachtige
landschappen van Franse meesters als Monet
en Cézanne, maar ook van Nederlandse

kunstenaars als Maris en Weissenbruch.
Zie voor meer informatie onder Nieuwe
uitgaven elders in dit nummer.
Leiden – Museum De Lakenhal
071-5165360 / www.lakenhal.nl
Christa Ehrlich - pionier in design;
13 mei t/m 28 augustus 2022
De van oorsprong Weense ontwerper
Christa Ehrlich (1903-1995) maakte op
jonge leeftijd naam in Wenen. Op haar 24e
had ze al veel ervaring, kennis van trends en
een internationaal netwerk, en maakte ze de
overstap naar de Zilverfabriek Voorschoten
(Van Kempen, Begeer & Vos). Daar ontwierp
ze baanbrekend modern tafelzilver. Als
pionier in design experimenteerde ze met
de mogelijkheden van zilver, een materiaal
waar ze nog niet eerder mee had gewerkt.
Ze creëerde minimalistische ontwerpen.
Een spannend contrast met het klassieke
zilver dat in die tijd werd gemaakt. Christa
Ehrlich was veelzijdig: in andere ontwerpen
verwerkte ze juist weelderige decoratieve
vormen en motieven. Hier is de invloed te
zien van haar tijd bij de Wiener Werkstätte.
Naast zilveren objecten zijn van haar
modetekeningen, behang en keramiek te
zien. Ook is er aandacht voor de twee

werelden waarin ze werkte: het Weense
creatieve klimaat en de Zilverfabriek
Voorschoten. De recente vondst van
haar privé-archief met nieuwe informatie
over Ehrlichs netwerk en werkwijze is de
aanleiding voor de tentoonstelling. Evenals
Johanna van Eijbergen 25 jaar eerder (zie
elders de Boekbespreking) was Ehrlich een
inspirerend rolmodel – als ontwerper én als
vrouw in een mannenwereld.
Nieuw-Buinen – Keramisch museum
Goedewaagen
0599-616090 /
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
Kleine
tentoonstellingen
als:

Museum Goedewaagen

Jan Toorop,
Aardappelrooier,
tekening met krijt, 1904,
Collectie Boijmans Van Beuningen.
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Christa Ehrlich, Moccaservies, 1938,
Collectie Zilvermuseum Schoonhoven.

VVNK Nieuwsbrief 2022 nr 2 pagina 45

Rozenburg, een wereldsucces rond
1900; Velser aardewerk; tot 23
december 2022.
Het vernieuwde museum heeft een
grote vaste collectie van aardewerken
voorwerpen en tegel(tableaus), zoals van
Kunstatelier Goedewaagen-Distel 19231961, Sint Lucas, Utrecht, ESKAF, Steenwijk
en Maastrichts aardewerk. Daarnaast stelt
het museum in een toonkamer meubels van
de Stichting Meubelfabriek 'Nederland' van
J.A. Huizinga ten toon.
Noordwijk – Museum Noordwijk
071-3617884 / www.museumnoordwijk.nl
Uit de schaduw van Max
Liebermann – Leo Klein Diepold;
t/m 11 september 2022
De Duitse schilder Leo Klein Diepold
(Dortmund 1865 - 1944 Berlijn) was
een Duits kunstenaar die aan het begin
van de 20e eeuw ongeveer twintig jaar in
Noordwijk aan Zee gewoond en gewerkt
heeft. Hij was een aantal jaren getrouwd
met Ilse Tappenbeck, telg uit de Huis ter

Duin-dynastie. Klein Diepold schilderde
tal van Noordwijkers en Noordwijkse
taferelen. Hij kende Max Liebermann
en Ludolph Berkemeier. Deze bij vele
Noordwijkers nog tamelijk onbekende
schilder heeft in zijn Noordwijkse periode
tal van prachtige werken gemaakt die nu
worden tentoongesteld.
Veendam – Veenkoloniaal Museum
0598-364244 /
www.veenkoloniaalmuseum.nl
Nico Bulder in nieuw perspectief;
t/m 3 juli 2022
Nicolaas J.B. Bulder (1898-1964) woont
en werkt zijn hele leven in Hoogezand.
Op 15-jarige leeftijd gaat hij werken in
een machinefabriek, maar in de avonduren
neemt hij tekenles. In 1919 gaat hij als
scheepsbouwkundig tekenaar werken bij
scheepswerf Gideon te Groningen, maar
nadat de werf failliet is gegaan besluit hij om
kunstenaar te worden. Op 26-jarige leeftijd
volgt hij een opleiding aan de Academie
Minerva te Groningen, met lessen van
F.H. Bach en A.W. Kort. In 1930 wordt hij
aangesteld als tekenleraar bij Instituut
Hommes te Sappemeer. Hij is gedreven en
illustreert ook talloze boeken. Met name
met zijn houtsneden en gravures krijgt hij
wereldwijde erkenning. Zijn werk verraadt
liefde voor het ambachtelijke en dit straalt
af in zijn ex librissen. Bulder ontwerpt
daarnaast glas-in-loodramen, legt niet
onverdienstelijk Groninger landschappen
in aquarel vast en maakt indruk met
olieverfschilderijen. In 1945 wordt Bulder
docent aan de Academie Minerva, onder
meer in etsen en lithograferen. In 1965
exposeren zijn leerlingen als de groep Gr4k
in het Groninger Museum, samen met z'n
vrienden Edu Waskowsky, Martin Tissing en
Jo van Dijk. Nico Bulder maakt dit niet meer
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mee. Zijn werk raakt op den duur in de
vergetelheid, maar de stichting Nico Bulder
zet zich in om zijn werk onder de aandacht
te houden.

Zelfportret uit 1948.
Tentoonstellingen uitgebreid beschreven in eerder verschenen uitgaven van Rond 1900
Bij het weer openen na de corona-sluiting
treden er steeds weer wijzigingen op in
de tentoonstellingsagenda. Check dus de
website voor u op pad gaat!

Delft – Museum Paul Tetar van Elven
015 – 2124206 / www.tetar.nl
Thérèse Schwartze – Haar klant was
koning; t/m 8 mei 2022.

Almen – Museum STAAL
0575-474317 /  www.museumstaal.nl
Jeannes zomer – Jeanne Bieruma Oosting
terug in Almen; t/m 30 oktober 2022.

Deurne – Museum De Wieger
0493- 322930 / www.dewieger.nl
Topstukken uit de collectie; tot 31
december 2022
Collectie Connectie: impressionisten en
modernisten uit de eerste helft van de 20e
eeuw; t/m 26 juni 2022.

Amsterdam – Museum het Schip
020-6868595 / www.hetschip.nl
Een monument voor de burgemeester;
t/m 30 juni 2022 NB: Startlocatie: Museum
De Dageraad
Fré Cohen: vorm en idealen van de
Amsterdamse School; t/m 30 oktober 2022.
Amsterdam – Van Gogh Museum
020-5705200 / www.vangoghmuseum.nl  
Van Gogh en de olijfgaarden; t/m 12 juni
2022.
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Doesburg – Lalique Museum
0313-471410 / www.laliquemuseum.nl
De Stijl- Theo van Doesburg & tijdgenoten;
tot 19 juni 2022.
Domburg – Marie Tak van Poortvliet Museum
011-8584618 / www.marietakmuseum.nl
Uit de doeken – De onthulling –
een kennismaking met het ICEAC
(International Centre for European
Artists' Colonies); t/m 19 juni 2022.

Fochteloo – stichting Nobilis, centrum voor
prentkunst  
0638392840 / www.stichtingnobilis.nl
Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst;
t/m 21 augustus 2022.
Gouda – Museum Gouda
0182-331000 / www.museumgouda.nl
De dieren van Leen Muller; t/m 15 mei
2022.
Harderwijk – Stadsmuseum Harderwijk,
0341-414468 / www.stadsmuseum-harderwijk.nl
Met Hart en Ziel, Harmen Meurs (18911964); t/m 3 juli 2022.
Heerenveen/Oranjewoud – Museum Belvédère
0513-644999 / www.museumbelvedere.nl
De zomer van Jeanne: Jeanne BierumaOosting; t/m 21 augustus 2022.
Laren – Singer Laren
035-5393956 / www.singerlaren.nl
Sluijters en de modernen, Collectie
Nordinc; t/m 28 augustus 2022.
Maassluis – Museum Maassluis
010-5913813 / www.museummaassluis.nl
De zomer van Jeanne: Jeanne BierumaOosting; t/m 21 augustus 2022.

Nunspeet – Noord Veluws Museum
0341-250560 / www.noord-veluws-museum.nl
Djurre Duursma (1888-1965) Modernist
op de Veluwe 1916-1920; t/m 5 juni 2022.
Veere – Veers museum (locatie stadhuis)
011-8501744 / www.museumveere.nl
Een fenomeen in Veere – Hendrik Willem
van Loon (1882-1944); t/m 6 november
2022.
Vlieland – Museum Tromp's Huys
0562- 451600 / www.trompshuys.nl
Vlieland en Betzy: eigenzinnig, bijzonder,
prachtig! Over Betzy Akersloot-Berg
(1850-1922)
zeeschilderes;
t/m
31
december 2022.
Woerden – Stadsmuseum Woerden
034-8431008 / www.stadsmuseumwoerden.nl
GeKOEsterd - koeien in de kunst en op de
koeiemart; t/m 15 mei 2022.
Zutphen – Museum Henriette Polak
0575-516878 / www.museazutphen.nl
De zomer van Jeanne. Jeanne Bieruma
Oosting 1898–1994, Geen tijd verliezen;
t/m 21 aug. 2022.

Middelburg – Zeeuws Museum
011-8653000 / www.zeeuwsmuseum.nl
Dichterbij Jan Heyse; t/m 6 juni 2022.
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